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VOORREDEN. 

AAAGlemand is thans onkundig van de 
CN 5 verbazende Vorderingen, die {e= 
{ 5 dert ontrent anderhalve Eeuw de 
kt Geleerdheid in ’t algemeen , en 
byzonderlyk en boven al de Natuurlyke 
Wysbegeerte gemaakt heeft. Indien men 
dezelven vergelykt met de geringe; ja fom 
tyds beuzelagtige Beginfelen der Ouden; 
enmet de duiftere en meeftal onverftaanbare 
Redeneeringen der zogenaamde Scholafti- 
ke Filofofen , ten aanzien van de Ver- 
{chynfelen der Nature; dan moet men 
verbaaft ftaan, dat deze Wetenfchap 
zo wonderbaarlyk veranderd , verbeterd 
en gevorderd is; zo dat, indien men alle 
de Geleerdheid, Schranderheid, Vernuft; 
Verbeeldingskragt en Vlyt van alle de voor- 
a zeftig Eeuwen der Wereld ontrent 
e Natuurlyke Wysbegeerte , met het geen 

in de laatft-verlopene honderd Jaren daarin 
gedaan ís ‚ wil vergelyken , men baarblyke- 
dyk zal gewaar worden } dat alle die vorige 
Wysgeeren als by de taft in een nevel van 

onkunde omgedwaald, en byna niets ge- 
daan hebben, om ons de natuurlyke Ver- 
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fchynf-ls eenigzins te doen verftaan „’t geent 
_kamnvergeleken worden by dat Licht, welk 
nu federt eene Eeuw de latere Wysgeeren 
daaraan hebben bygezet. Ja de groote 
NewTronN alleen heeft „door zyn fchrander 
Vernuft ons meer en dieper gebeimen der 
Nature ontdekt , gelyk de Heer Keil, zyn 
dudelyk verftaanbare Navolger , het wel 
uitdrukt, dan de flerwelingen konden hopen 
of wverwagten. — Het zal genoeg zyn 
van zyne Uitvindingen (dus gaat hy voort) 
dit alleen te kennen te geven, dat al wat 
onze Voorvaders ,federt’t gebeugen van al- 
le tyden, ons wegens de werktuiglyke Wys- 
begeerte nagelaten hebben, op het tiende 
deel niet balen kan by ’t gene Newton al- 
leen, door zyne overgrote bedrevenheid in 
de Meetkonft, zelf beeft uitgevonden. 

En inderdaad, wanneer men zig erin- 
nert op welke gronden onze latere Wys- 
geeren bouwen, en hoe zy in hunne On- 
derzoekingen te werk gaan, dan kan men 
ras bezeffen , waaraan wy die grote Vorde- 
ringen zyn verfchuldigd. Daar de voor- 
gaande Filofofen: waanden zig dapper en 
geleerd gekweten te hebben, wanneer ze 
verwarde Giflingen van eene verhitte Ver- 
beeldinge, en bloote Onderftellingen van 
een Verdigtfelziek Vernuft voortbragten; 
daar zy woorden of klanken zonder bete- 
kenifle voor kragtige Bewyzen bend 

| is- 
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Gillingen en Onderftellingen opdiften ; daar 
zy een zo aanmerkelyk gedeelte van deze 
Wysbegeerte als de kennis der Natuurlyke 
Hiftorie van de Dieren , Gewaffen, Myn- 
ftoffen, enz.; en de ganfche Scheikunde, 
ja genoegzaam de Ondervinding in alles, 
verwaarloosden; is ’t geen wonder, dat 
„ze geene of zeer geringe Voortgangen 
maakten en zig in verwarde Giflingen ver- 
byfterden; en in tegendeel dat zy, die in 
de laatft voorgaande en deze eeuwe de Na- 
tuur door herhaalde Proeven onderzogten; 
die uit dat gene, ’t welk ze met de oplet- 
tendfte en nyverfte fchanderheid ondervon- 
den hadden, onder ’t behulp der Meet- 
konft alleen redenkavelden , en die met de 
klaarfte redenen , en dikwils met Wiskundi- 
ge Betoogingen hun zeggen bewezen , ons 
een zekerer en heerlyker ['oneel van de Na-: 
tuurlyke zaken geopend hebben. Doch 
is onnoodig meerte zeggen van eene zaak , 
welke niemand onbekend is. | 

Deze weg werdt federt eene Eeuwes of 
een weinig vroeger, in het nafporen van 
de Nature , eerft betreden door fommige 
cleerde Mannen in ’t byzonder, die 
e Wiskunde , Scheikunde , Werktuig 

kundeen allerlei Proefneemingen vereenig- 
den, om door die hulpmiddelen de Kennis 
der Nature tot deze volmaaktheid te bren- 
gen, waartoehet Meníchelyk Verftand bes 

43 kwaam 
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kwaam mag zyn. Doch inzonderheid 
werdt deze edele en uitmuntende Weten- 
fchap bevorderd, wanneer zy niet alleen 
werdt overgelaten aan de Liefde en Lutt 
van byzondere perfonen , om het Menfche- 
Iyk Geflagt dienft te doen, en om ’% zelve 
uit de Werken, die wy befchouwen mo- 
gen, den groten Schepper, die te pryzen 
is in der eeuwigheid, te leeren kennen en 
aanbidden; maar vooral toen die Geleerden 
zig,in de voorgaande Eeuwe, hier en daar in 
Genootfchappen begonnen te vereenigen, 
om door onderlinge hulp en overlegginge 
an de kennis der Nature intedringen: wel- 
ke Genootfchappen vervolgens zo aanmer- 
kelyk, zo nut en voortreffelyk werden ge- 
agt, dat de grootfte Koningen en Vorften 
van Europa dezelven waardig oordeelden; 
omze met hun hoog Gezag te beveftigen , 
met Eer en andere grote Voorregten te ver- 
fieren , en met aanzientyke Koften te onder- 
fteunen; waar door de fchranderfte en ge- 
leerdfte Mannen aangemoedigd, vereenigd 
en in ftaat gefteld werden, om de gchei- 
men der Nature ten welzyn des Menfehely- - 
ken Geflagts natefporen, te ontvouwen en 
te verklaren, gelyk in ’ algemeen bekend 
is uit de voortreftelyke Schriften, waarin 
die doorlugtige Genootfchappen hunnè 
ontelbare Ontdekkingen, volgens de 
Wetten van hunne byzondere Inftellin- 

gen; 
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gen; aan de Weereld hebben medegedeeld, 
Wy zullen hier nict in % breede. de op- 

komft en geftelteniflen van die Maatfchap= 
pyen befchryven ‚’t welk vele Geleerden in 
verfcheide Boekdeelen gedaan hebben. Het 
zal voor ons tegenwoordige Oogmerk ge= 
noeg zyn ;met een enkel woord dan te roe= 
ren, de aanmerkelykften dier geleerde Ge. 
nootfchappen, welken thans by uitfteken- 
heid in Europa bloeijen. Om derhalve niet 
te fpreken van de FLORENTYNSCHE A- 
KADEMIE DEL CIMENTO, in den jare 
1657 door den Hertog van Toskanen op- 
gerigt, welker Natuurkundige Proeven de 
alom beroemde en zeer geleerde Heer Pr. 
TRUS VAN MUSSCHENBROEK met voor- 
treffelyke Aantekeningen verrykt, en uit het 
Ttaliaanfch in ’t Latyn vertaald heeft: om. 
hiervan, zeg ik, nu niet te {preken ; wien 
is onbekend hoe zeer thans de volgende ge= 
leerde Maatfchappyen blocijen „die ik flegts 
op zal noemen. De KEIZERLYKE AKADF- 
MIE DER NATUUR-ONDERZOEKEREN > door 
Keizer Leopold I., in den jare 1687, met 
uitftekende voorregten voorzien en door 
de volgende Keizeren vernieuwd, beves- 
tigd en uitgebreid , welker latere Schrif- 
ten, onder den Titel van Natuur-en Ge- 
neeskundige Handelingen , in ’ Latyn 
worden uitgegeven. De KoNINKkLykKe So- 

_CIETEIT VAN LONDEN; federt dezelve, 
"4 door 
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door den doorlugtigen en fchranderen on- 
derzoeker der Nature „den Kancelier Bacon, 
lang te voren afgefchetft en door den voor- 
treflyken Heere R. Boyle eerft begonnen, 
door koning Karel den IL. in ’t jaar 1660, 
opgeregt en beveftigd werdt; en welker be- 
roemdheidde gehele geleerde wereld door 
in den hoogften trap is geklommen. De 
IKONINKLYKE AKADEMIE DER WETEN- 
SCHAPPEN VAN PARYS; door de zorge van 
den uitmuntenden ftaatsdienaar Colbert, 
en het gezag van Lodewyk den Grooten, 
gekweekt, vaftgefteld en met regt Konink- 
lyke Inkomften begiftigd, in % jaar 1666; 
welker Werken, boven alle loftuitingen 
verheeven zyn. De KoNINKLYKE ACADE- 
MIE DER WETENSCHAPPEN VAN BERLYN, 
onder opzigt van den zeer geleerden Zeib- 
nits door Frederik den 1. in %t jaar 1700. 
opgerigt int jaar 1711. ingewyd,en door 
den groten en geleerden Koning , die 
thansregeert; nog onlangs in % Jaar 1744» 
beveftigd , uitgebreid, en - verheerlykt. 
De KeIZeRLYKE AKADEMIE DER WETEN- 
SCHAPPEN VAN PrTERSBURG , door Czaar 
Pieter 1. in ’ jaar 23. dezer Eeuwe aange 
legd, door de Keizerinne Katharina in % 
jaar 25. tot volkomenheid gebragt, en door 
haare thans regeerende Keizerlyke Maje- 
fteit van Rusland, Elizabeth, in’t Jaar 1747. 

_pnder haare onmiddelyke Befucring ge- Beda k id 
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nomen en met de,grootfte Eer, Inkomften 
en Voorregten verrykt. De. Loflyke IN- 
STELLING, VAN BOLOGNE, in °t jaar 12. dezer 
Eeuwe door den Doorlugtigen en zeer ge- 
leerden Grave van Marfigli opgeregt. 
De KoNINKLYKE- SOCIETEIT. DER WETEN- 
SCHAPPEN VAN GorrINGEN, eerft onlangs in 
2 jaar 1751 ingefteld, en door den Koning 
wan Groot Brittannie verheerlykt en be- 
veftigd. Wy zullen niet in ’t byzonder,op- 
tellen de andere Genootfchappen van Ge- 
leerden, % zy onder den naam van Akade- 

mien of Societeiten, in Spanje, Vrankryk, 
Duithland > Zwitferland, Zweden, Dee- 
nemarken, Schotland of elders, opgerigt, en 
fommigen ook door hoog gezag beveltigd. 
‚Wie, zeg.ik, weet niet, hoe zeer deze 
doorlugtige en geleerde Maatfchappyen 
bloeijen, en welke uitmuntende Schriften 
van de fchranderfte en_wyfte Mannen der 
„Wereld „de meeften deezer Genootfchappen 
in groote menigte hebben voortgebragt en 
nog dagelyks voortbrengen ; waarin zy on- 

_telbaare Ontdekkingen ten opzigt van alle 
de deelen der Nature, voortreffelyke Uitvin- 
dingen ‚ en menigvuldige Hulpmiddelen 
hebben voorgefteld en aangewezen tot e- 
dele verluftiginge, ja tot het grootfte nut 
en heil voor ’t Menfchelyk Gellagte. | 
… Als wy dit bedenken , moet men zig dan 
niet ten hoogften verwonderen , dat deze 

Wb lied in __doore 
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doorlugtige Schriften , onder de overgro- 
te menigte van Werken, die uit andere 
Taalen ten dienfte onzer Landgenoten ver- 
taald zyn als geheelenal vergeten fchynen * 
Is dat, zeg ik, niet ten hoogften te ver- 
wonderen , vooral daar in ons Vader- 
land eene grote menigte van Luiden ge- 
vonden wordt, die van de Natuurlyke His- 
torie , van de Natuur- en Wiskunde , en 
metéén woord van alle de Deelen der Wys- 
begeerte, ’t zy tot verluftiginge , ’t zy tot 

_ verhevener einden zo veel werk maken, dat 
het byna onbefchaafdheid gerekend worde, 
daarin niet min of meer bedreven te wezen? 
Immers hadt men al federt langen deze ede- 
le pogingen onzer Landgenoten behoren te 
onderfteunen,„door hun,uitde gemelde voor- 
treffelyke Schriften, t geen voor hun’ aan- 
merkelykfte of nutfte mogt wezen , mede te 
deelen , en dus de geleerde Schatten van 
geheel Europa in den Schoot van ons Ne- 
DERLAND als over te voeren. 

Dit te doen ís ons Oogmerk; dit is onze 
Onderneming, En gelyk die voortreffelyke 
Schriften alom in de Geleerde Wereld met 
dankbaarheid en blydfchap zyn ontfangen; 
zo vertrouwen we ook , dat onze pogin- 
gen, om het geen ons in dezelven voor on- 
ze Landsgenoten aanmerkelykft voorkomt 
in onze tale mede te deelen, met alle luft 
en genegenheid van hun zal beantwoord 

vor 



moGRRAED EN 

sorden; dewyl ze zo veel vermaak en nut- 
tigheid ftellen in die Wetenfchappen ; 
waaraan de gemelde geleerde Genoot- 
fchappen allen haren arbeid en zorge beftes 
den. | | | 

Men begrypt ligtelyk, dat wy niet voor- 
genomen hebben den Inhoud van alle die 
Schriften , zelfs maar die nu jaarlyks uitko- 
men, te vertalen, Al ware zulks mogelyk; 
zou ’t zeer verkeerd zyn; dewyl men door 
dien groten omflag de edele luft en be- 
geerte der Liefhebberen onder ons veeleer 
zou verfmoren , dan helpen , onderfteunen 
en verlevendigen. Wy hebben derhalve 
voorgenomen, met keuze en oordeel, zo 
veel ons mogelyk is, te werk te gaan, en 
uit de nieuwfte of laatft uitgekomen Stuk- 
ken van die doorlugtige Maatfchappyen 
telkens zulke Stoffen, die ons met opzig- 
te op onze Landsgenoten de befte , ge- 
wigtigfte of aangenaamtfte fchynen, uit te 
kiezen, en dezelven hun in de Nederlandfche 
Taal, tot vermaak en nuttige bezigheid of 
tydkorting , aan te bieden. 
Dus zal men hier in eenen kleinen bon- 

del byeenverzameld vinden de edelfte wys- 
gerige Vrngten van de alleruitmuntendfte 
Verftanden der gehele Wereld, Hier zal de 

Liefhebber der Natuurlyke Hiftorie zig ver- 
maken kunnen in de wonderbaarlykfte en 
heerlykfte Befchouwinge van Dieren , Plan 
e ten, 
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ten, Aard. en Zeegewaflen, Mynftoffen, 
en met één woord van alles wat de Natuur 
aan de fcherpzigtige oogen der fchranderfte 
Mannen vertoont. De Natuurkundige zal 
de Verfchynfelen der natuurlyke Dingen 
door de behendigfte en vernuftigfte Vindin- 
gen voor zig zien ontvouwd en openge- 
legd. De Sterrekundige zal hier de Heme- 
len gemeten, en veele nieuwe Ontdekkin- 
gen wegens de verbazende Ligchamen, 
die door. het ongemeten ruim wandelen; 
voorgedragen vinden. De Liefhebber der 
Wiskunde zal hier ontdekken , hoe ver- 
re het menfchelyk Vernuft vordert in die 
aantrekkelyke en uitmuntende Wetenfchap. 
De Werktuigkundige zal de gelukkigfte Uit- 
vindingen voor het Menfchdom zien ten 
toon gefteld. De Zeeman zal leeren, hoe 
langer hoe veiliger en zekerer zynen weg 
door de baren te vervolgen. De Schei- Ont- 
leed. Genees- en Heelkundige zal hier de 
laatfte Ontdekkingen zien , welken de 
fchranderfte Mannen gevonden hebben „om 
de Natuur meer en meer te kennen, en de 
zwakheden des Menfchdoms te helpen; te 
verzagten en te verfterken. Metéén woord, 
alle Konften en Wetenfchappen , die de Na- 
tuur betreffen, zullen hier ten toon gefteld 
worden in die Volmaaktheid ‚ waartoe het 
den Oneindig Wyzen; Magtigen en Goe- 
den Schepper behaagt heeft het Menfchelyk 

| Ver- 
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Verftand in onze Eeuwe te laten vorderen. 
Wy fpreken dus vrymoedig , omdat we 
van de uitgelezenfte Werken der door- 
lugtigfte Verftanden dezer Wereld fpre- 
ken. 

Ook zal deze onze Verzameling van die 
geleerde Schriften dit voorregt hebben , dat 

_ zy door keuze; gelyk we zeiden „alleen zo- 
danige Verhandelingen zal vervatten, uitalle 
de genen , welken in de reeds gemelde voor- 
treflyke Werken voorkomen, die ons toe- 
fchynen de befte en nutfte voor onze Leze- « 
ren te zullen wezen : want wy behoeven 
niet breedvoerig aantemerken , dat alle 
Stoffen voor allen niet even aangenaam » ge- 
wigtig of nuttig zyn. Dus doende zullen 
we geen gevaar lopen, dat we door te wei- 
nige keuze, allerleie Verhandelingen, zelfs 
voor ons oogmerk min aanmerkelyker , zou- 
den genoodzaakt zyn te geven, om quan= 
fuis ieder jaar een Boekdeel in de wereld te 
brengen. Integendeel,wy zullen ligtelyk ftof 

_ te veel vinden in die Verhandelingen, wel- 
ken de meefte Akademien of Societeiten der 
Wetenfchappen jaarlyks uitgeven. ’t Is ons 
oogmerk daaruit eerft het befte tekiezen „om 
onze Lezeren de nieuwfte en laatfte Ontdek- 
kingen , waarby zy belang zouden mogen 
hebben, zo ras mogelyk mede te deelen : doch 
indien wy nu of dan ons Werk nutter en vere 
makelyker konden maken. door vorige Ver« 

han- 
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handelingen; wy hebben eene grote Vets 
zameling derzelven van zeer vele vorige ja- 
ren voor ons, waaruit wys met betrekking 
op ons oogmerk ; de edelfte en voortteflyk- 
fte kunnen nemen: zo dat de Lezers hier, 
uit alle die grote en heerlyke Werken; in 
een klein begrip vervat zullen vinden ; ’% 
geen voor hun het uithemendfte en aan- 
merklykfte mag fchynen. 

Ondertuffchen bepalen wy onsOogmerk. 
zodanig niet tot het vertalen der gemelde 
Werken dat we niet nuen dan eenige Ver= 
handelingen in dit Werk zullen inlaffen „die 
door fommige Leden van ons Gezelfchap 
zelven zyn opgefteld , of waarmede andere 
Liefhebbers der Wysbegeerte en Natuurs 
kunde ons zouden gelieven te vereeren ; om 
deze onze Onderneming te verfieren en te 
bevorderen. En gelyk dit zelfs tot bevor- 
dering en aanmoediging der gemelde voor: 
treffelyke Wetenfchappen zal ftrekken; zo 
twyfelen wy niet, of ’t zal onzen Vader- 
landeren zeer aangenaam wezen. 

Een Werk zo voortreftelyk van aart , be= 
hoort met alle naauwkeurigheid uitgevoerd 
te worden; en daartoe zullen-we ook alles 
toebrengen, wat ons mogelyk is. De Pla- 
ten in ’t byzonder , welken tot dit Werk 
nodig zyn, zullen met zo vele netheid, zo 
fraay en naauwkeurig voor den dag komen, 
alseenig zins kan verwagt of gewenícht gn 

en, 
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den. Nu en dan zelfs zullen ze niet alleen 
uit de grote Werken overgenomen; maar 
verbeterd , vermeerderd en verfierd wor- 
den» als zig daartoe gelegenheid opdoet. 

‚ Thans geven we het eerfte Stukje van het 
_eerfte Deel, voor het verlopen eerfte Vier- 
endeeljaars ; met oogmerk om vervolgens 
alle drie Maanden den Lezeren een zodanig 
Stukje mede te deelen ,’t welk in ’t Jaar een 
bekwaam Boekdeel wit zal maken. Dit ,me- 
nen we; zal den Lezeren beter bevallen, 
dan of wy alleen ieder Jaar een geheel Deel 
te gelyk gaven. Wy weten wel „dat dit ook 
zyn ongemak heeft ; en wel byzonderlyk ; 
dat in zo klein een Stukje zo vele verfchei- 
denheid van Stoffen niet kan vervat wore 
den; als in een groter Werk; maar wy ver- 
trouwen tevens van de Billykheid der Licf- 

_hebberen dezer vermakelyke en nutte Wee- 
tenfchappen, dat zy het Werk niet zulien 
laken noch verwerpen; omdat zy miffchien 
in het eerfte of tweede Stukje zulke Stoffen 
niet verhandeld vinden, als met hunne 
{maak of zinnelykheid meeft overeenkomen. 
Inderdaad „ wy hebben de tegenwoordige 
Verhandelingen meer verkozen, omdat zy 
nieuw zyn, dan omdat ze ons boven ande- 
ren bevielen: zo dat we den Lezeren op ee- 
nen goeden grond mogen toezeggen, dat 
Zy, indien het hun gelieft onze Onderne- 

Ô ï ming 
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iing aan te moedigen , gelyk we van hunne 
luft tot deze“ voortreffelyke Wetenfchap- 
pen vertrouwen ; in de volgende Stukjes 
Verhandelingen van niet minder gewigt en 
vermaak zullen ontmoeten. 

Ik heb hier alleen nog bytevoegen, dat 
die Liefhebbers , welken dit Werk hebben 
ondernomen , geenzins alles voor hunne Re- 
kening nemen, wat in deze Verhandelin- 
gen zal gezegd worden. De Gevoelens en 
het Oordeel over menige zaken zyn ver- 
fcheiden, en’ ftaat ieder vry het zyne te 
volgen. Hier en daar zullen wy miffchien 
eenige Aanmerking over deze of gene za- 
ken tot opheldering of verbetering byvoe- 
gen: doch men bedenke, dat wy alles eg- 
ter niet toeftemmen , waarop zulke Aanmer- 
kingen niet gemaakt zyn. Hetisbekend,dat 
geene van de Genootfchappen der Geleer- 
den , welker Werken wy vertalen „alles voor 
haare rekening nemen , wat ieder Lid van 
haar Genootfchap zegt ; veel minder zyn wy 
dan „als Vertalers, daartoe verpligt. De foort 
van goedkeuringe, welke wy aan die Wer- 
ken geven, die wy uitgeven, verpligt ons 
niet tot derzelver Verdediginge. 

KOR- 
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Befchryving van eene ongewoone Ziekte der Huid ez 
derzelwer Geneezing. Uit een Italiaanfch Gefchrift 
van Carro Causro, Geneesbeer te Napels; in 

't Engelfch vertaald door den Heer RonerT War- 
soN, Med Doêtor en Lid der Koninglyke Sicieteit van 
Londen. An de Vergadering geiezenaen 16 Mey 
1754. - : é Bladz. 84 

Brief van den Heer JaN Errursaan den Heere P. 
CorLLINsSON , Lid der Koninglyke Societeit van 
Londen. over een Tros-Polypus, in Zee gevonden 
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LEVENS.BESCHRYVING 

| VAN DEN HEERE Bo 

HANS SLOANE, 
PRESIDENT VAN DE KONINKLYKE 

SOCIETEIT VAN LONDEN, 
ENZ, ENZ. ENZ, 

Voorgelezen in de Vergaderinge der Leden 
van de Koninklyke Societeit der Weten- 

fchappen te Gottingen, den xx, 
April , 1754. 

DooOR 

_FOANNES DAVID MICHAËLIS. 

HAAG Et tweede Jaar, zeer Voortreffelyke 

K H )e Amtgenoten , loopt thans ten einde, 
k De federt wy den Heer HANs SLOANE, 
DAAGS ten hoogften eerwaardig zo door zy- 
nen Ouderdom als Verdienften, onzen Amt- 
genoot hebben mogen noemen. Wy namen 
toen den fnel ten einde fpoedende Tyd nog 
waar, en omhelsden met blydfchap de gelegen- 
heid om Hem, reeds twee en negentig Jaren 
oud, den onzen te maken. Wy moeften dat 
befluit ook geenzins uitgefteld hebben , want 
in de tiende Maand daarna, te weten in Janua- 
…L, Dezer, A Ì Iy 
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ry van ’t voorgaande Jaar, heeft hy ons ver- 
laten en het fterfiyke afgelegd. *t Is betamelyk, 
dat wy de Gedagtenis van dien Man met gunfti- 
ge, godvrugtige en dankbare gemoeden ons er- 
inneren; ’t welk ook zeer ligt valt en byna een 
noodwendige Pligt is voor den genen, die den 
zeer braven ouden Heer , welke in die hoge 
Waardigheid en in die Beroemdheid van zy- 
nen naam zo gemeen- en minzaam was, niet 
alleen by het algemene gerugte en uit zyne 
Schriften gekend, maar hem zelf gezien heeft. 
Inderdaad, Ik kan naauwlyks met woorden uit- 
drukken, hoe diep my in den Geeft geprent zy 
het vriendelyk Wezen en ontfronft Gelaat van 
SLOANE, dien ik, toen meer dan tagtig Jaren 
oud, en uit eene zware ziekte eerft opkomen- 
de, doch egter minzaam, zo als hy altyd was, 
ontmoet heb, toen ik my te Londen ophield; en 
uit wiens levendigheid en kragt in die hoge 
Jaren (zelfs op dien tyd nog wakker en fterk, 
wanneer hy om zyne onfpoedige Ligchaamsge- 
ftelteniffe aan alle zaken en zelfs de Societeit 
van Londen, welker Voorzitter hy was, vaar= 
wel gezegd hadt) ik by giffing opmaak, hoe hy 
ware, eer wy geboren werden; in zyne Jonge- 
fingfchap in ’t midden, en in zyne mâännelyke 
Jaren ontrent het einde der vorige Eeuwe. Ik 
zal derhalve veeleer de drift van mynen Geeft, 
dan de Aanmerkingen van pligt opvolgen, wan- 
neer ik UL. ; gelyk ik fchuldig ben, kortelyk het 
Leven van dien Man ontvouw, En op dat ik 

zulks 
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zulks des te beter en met meer zekerheid zow 
konnen doen , heeft men zorg gedragen, dat 
de Gedenkfchriften wegens ’t geen SLOANE 
betreft, fchoon nog niet in 't licht gegeven , 
uit Engeland my toegezoden wierden. 
Hy werdt den xvr April ,’s Jaars 1660 , gebo 

ren uit Ouderen, die van af komft Schotten ‚maar 
onder de regering van Jakobus I. naar Zerland ver= 
huift waren. Zeven Jaren oud werdt hy , die 
voor onzen tyd bewaard moeft worden , byna 
weggerukt door eene zware Bloedinge [ Hemor= 
rhagia], welke drie Jaren duurde : ook is hy varr 
deze Quale, fchoon ze door zyne Onthoudinge 
van Wyn en matige Levenswyze, die hy zorg- 
vuldig volgde, hadt behoren overwonnen te wor-= 
den, nimmer vry geweeft, dewyl zy telkens we= , 
derkomende den Geneesheer afmatte, zodat het 

als by wonderwerk zy, dat SLOANE, door ’& 
behulp zyner konfte, die hoge Jaren heeft kun- 
nen bereiken, waar toe het weinige Stervelina 
gen gebeurt te geraken. 
Van deze Ziekte eenigzins herfteld zyndes 

begon de jonge Sr oANE in eene wonderbare be= 
geerte ont{token te worden, om de Natuur der, 
dingen uit gewifle kenmerken na tefporen. Dea 
Scheikunde leerde hy van den beroemden Staps 

_borft, eenen Hamburger van geboorte, welke die 
konft te Kambrirs leeraarde : de Kruidkennis „ 
Ontleedkunde en Geneeskonft leerde hy te Lon- 
den, daar hy gemeenzaam werdt met Ray en’ Boy- 
le, wanneer hy zyne oeffeningen ontrent dit ge= 

L. Dezer, A 3 deelt 
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deelte der Nature rigtte. Verrykt met de We- 

tenfchappen en Uitvindingen van deze en an- 

dere geleerde Britten, ging hy, in het xx1u jaar 
zynes Ouderdoms, naar Frankryk en Parys, om 
de geleerde Waren van zyn Volk met die der 
Franfchen te verwiflelen. Verwiflelen, zeg ik; 
want hy zou geenzins om niet verkrygen, ’t 
geen die Leeraars onderwezen. Want, om van 
verfcheide andere zaken niet te fpreken ; hy 
was de eerfte die aan Lemery de vier geflagten 
van den Phosphorus vertoonde , waarvan dezelve 
in zyne Schriften, enkel als van hooren zeggen, 
melding gemaakt hadt. In deze zyne geleerde 
Reize bezogt hy de Hooge School vanOrange,waar 
hy de hoogfte eer en den titel van Leeraar | Door | 
der Medicynen kreeg, welken hem naderhand 
door die van Oxford (gelyk in Engeland de ma- 
nier is) eershalve wederom werden opgedra- 
gen. Van deze Reize quam hy in ’t jaar vieren=. 
vagtig der vorige Eeuwe te rug, en bragt onder 

andere geleerde Schatten de kennis van vele 
Planten , die in Frankryk groejen , in zyn Vader- 
fand. Aan deze Planten gaf Foannes Ray eene 
plaats in zyne Hiftorie der Planten, niet zonder 
dankbare en loflyke meldinge van den geleerden 
Jongeling, met wien hy vervolgens eene gedu» 
rige. Briefwifleling onderhieldt, waarvan een 

klein gedeelte in de Filofofifche Brieven van Kay 
gedrukt is, maar het grootfte Deel in het Kabi= 
net van Sloane bewaard wordt. Genen Vriend, 
heeft Ray ooit hertelyker bemind, en de laatíte 

- ) é A ‚rs Brief , 
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Brief, dien hy ftervende uit zynen mond liet 
Íchryven, was aan Sloane gerigt. De Praktyk 
der Medicynen leerde hy van Sydenham, waar- 
door hy na verloop van weinig tyds gelegenheid 
kreeg tot eene Reis, welke alleen hem ten aller- 

hoogten heeft beroemd gemaakt en bevorderd. 
In ’t jaar zevenentagtig werdt de Hertog van 
Albemarle naar Amerika gezonden, als Beftuur- 
der van ’t Eiland Pamaika; en hem verzelde 
onze Geneesheer , die eerlang, den Hertog over- 
leden zynde, in Engeland te rug keerde. Het 
is ongelooflyk met hoe veel yver en gelak hy de 
Planten van dat Eiland hebbe by een gezogt, 
en wat deze weetgierige Onderzoeker der Na- 
ture in één jaar en zes maanden al hebbe nage- 
ípoord. Aan deze Reize zyn wy verfchul- 
digd, zode Lyft-der Planten van Jamaika, als 
de Aantekeningen van zyne Reizen naar Madera 
en andere Amerikaanfche Eilanden : Een over- 
vloedige Stof van lof en roem voor den“naam 
van SLOANE , waardoor hy ook zyn ganfche 
overige Leven heeft beroemd gemaakt! 

De Eer aan zyne verdienften verfchuldigd, en 
de Bedieningen, waartoe ‘hy door Verftand en 
Konft bequaam was, fchenen om za te fpreken 
hem te zoeken in menigte ‚terwyl hy ze meer ger 
dien{tig dan begerig aannam. Ook heeft hy de-= 
zelven, na ’er zig wel in gequeten ‘te hebben, 
eer-hy dit Leven verliet, weder gegeven, voor 
zo veel zy neergelegd konden worden. In ’ 
jaar vyfentagtig der vorige Eeuwe werdt hy Lid 
nl Deer, j IME « van 
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van de Societeit van Londen; twee jaren daar 
na van het Genootfchap der Geneesheeren ; en 
an het jaar drieennegentig werdt hy Sekretaris 
van de Koninklyke Societeit van Londen, in 
welken poft hy de Filofofifche Handelingen van 
het xix tot het xxix Deel heeft uitgegeven, 
leggende dat Amt neder, nadat hy het drieen- 
zwintig jaren met lof bekleed hadt. In ’t jaar 
vierennegentig werdt hy Geneesheer van ’t Hos- 
pitaal, Kriflus-Hofpitaal genoemd; en de Wed- 
de, daartoe ftaande , nam hy aan , opdat zyn Op- 
volger geen nadeel zou lyden, doch befteedde 
dezelve meeft of geheel ten dienfte van dat Huis. 
Het Amt zelve heeft hy zesendertig jaren daar- 
na neergelegd. In ’t vyfde jaar dier Eeuwe, 
waarin gy Jongelingen waart of wy meeft allen 
geboren zyn, werdt ‘hy, die reeds zeer loflyk 
beroemd en met zo veele waardigheden verfierd 
was, tot Lid van het Genootfchap der Genees- 
heeren te Edenburg aangenomen; en in het jaar 
agt, in ’t midden van de woede des Oorlogs, 
tot Lid van de Paryf]che Akademie des vyande- 
dyken Volks. Ik maak van de Oorlogswoede 
gewag, om dat zyne voortreffelykheid, by de 
Vyanden erkend, voornamelyk vereedeld werdt 
door ’t Verlof, welk hy van zyne Koninginne 
moeft verzoeken, om de Eer, die hem de Vyan- 
den aanboden, te mogen aannemen. Van an- 
dere Maatfchappyen, behalve de Berlynfche en 
Petersburg fche, die hem tot Medelid verzogten;, 
zal ik niet fpreken. 

ì In 
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In ’t jaar twaalf-dezer Eeuwe begon hy het 

Amt van Vice-Prefident der Londenfche Societeit te 
bekleeden. In ’t jaar zeftien bragt hy , niet zo 
zeer aan zyn eigen Geflagte, als wel aan *t gan- 
fche Ligchaam der Geneesheeren, eene nieuwe 
eer, ja eene vereedeling toe, waarvan tot nog 
geen voorbeeld was geweeft : Want ,(% geen nim= 
mer eenen Geneesheer in Engeland hadt mogen 
gebeuren) hy werdt van den beften der Koningen, 
Geroreel.,tot Baronet verheven. Ook werdt 
hier by gevoegd het Amt van algemene Genees- 
heer des ganfchen Legers, waarvan hy zig in 
jaarzevenentwintig wederom ontfloeg, wanneer 
hem de Zorg voor de Gezondheid van zyne Ko- 
ninklyke Majefteit, Groree IL, werdt toebe- 
trouwd. In ’* jaar negentien werdt hy Prefsdent 
‘van ’t Koninklyke Genootfchap der Geneeshees 
ren; welk Eer-Amt, gelyk verfcheide anderen, 
van hem in *t jaar vyfendertig werdt neerge- 
legd. Eindelyk verkoos hem de Koninklyke So- 
cieteit van Londen, in ’t jaar zesentwintig ‚tot ha- 
ren Prefident, welke waardigheid hy vyftien ja- 
ren bekleedde. Doch dewyl zyne Zedigheid zo 
groot was ‚en zyn Begrip vaften onverzetlyk, om 
den naam van geen Amt te willen dragen, welk 
hy in alle deelen niet waar kon nemen; zo gaf hy 
ook deze Waardigheid, zyne gezondheid door 

den fellen Winter van ’ jaar veertig verzwakt 
zynde, aan ‘die Societeit weder; fchoon zy 
dezelve geenzins wilde aannemen en zelfs door 

L Deer A4 ORT) 
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eene aanzienlyke Bezendinge het tegendeel vere 

zogte. | 
Sedert dien tyd gaf hy zig geheel over aan 

de rufte, doch zodanig gelyk het hem , den zeer 
geleerden en menfchlievenden Ouden Heer, be- 
taamde, die nog frifch en byna als cen jongeling 

vlug van Geeft was. Hy ontweek het gewoel 

der Stad, en begaf zig naar zyne vermaaklyke 

Hoeve te Chelfea. Dit was de wenfchelykfte Ha- 

ven zynes Ouderdoms, zynde zo aangenaam , als 

men zig byna iets kan verbeelden. Het gemel- 

de Vlek legt aan de Theems in eene zeer bekoor- 

Iyke Vlakte, het heeft eenen uitftekend gezon- 

den lucht, dien men in de naarby gelegen Hoofd- 

{tad doorgaans mift;men vindt ’er een Hofpitaal 
voor de Engelfche oude Soldaten , welke nabuur- 
fchap dier afgeleefde Menfchen onzen goedwil- 
ligen Ouden Heer niet onaangenaam kon zyn. 
Daarenboven heeft dat Vlek eene dubbele fchoo- 
ne gelegenheid , zo door de naarbyheid der Ko- 
ninklyke Hoofdftad , welker volkryke nabuur- 
fchap aan de Wykplaatfe, den Wysgeer zo waar- 
dig, eene wonderbare aangenaamheid byzette; 
als door de Koninklyke Tuin te Kenfington, 
Ook bragt hy deze gelukkige ruft niet door in 
eenzaamheid, welke den hoog-bejaarden Man, 
die geen eenen Menfch voor vreemd hieldt, las- 
tig zou zyn gevallen; maar hy werdt zeer dik- 
wils bezogt „zo van Buitenlanders „die naar Lon- 
den toevloeijen, als van Gaften, uit Koninkly= 
ken kant 
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ken bloede Berpromen, Ik moet ook niet verge: 
ten melding te maken van de Kruidtuin van Chel- 
fea, die Hes ‚ een groót Beminnaar der Nature . 
zynde, daarom zyne verblyfplaats ook des te 
aangenamer maakte , omdat dezelve hem, zo 
dikwils hy ze zäg, kon verblyden, ter oorzake 
van de Bewúftheid zyner eigene uitnemende da= 
den en van ’t aanfchouwen wan ’t geen zynen 
lof te-kennen gaf. Van den Grond dier Tuine3 
namelyk, waarin hy in Zyn vroege jeugd de kens 
nis en om zo te fpreken de gemeenzaamheid met 
de Planten gekregen hadt, was hy door het koo- 
pen van zyne Luftplaats te Chelfea bezitter gez 
worden, en moeft hem daarvan jaarlyks Erfpagt 
worden betaald , en dezelve eindelyk na zekeren 
tyd geheel en al komen aan den Bezitter van de 
Landhoeve, Dezen Grond nu vereerde hy, in 
’t jaar tweeentwintig dezer Eeuwe, aan het ge- 
nootfchap der Londenfche Apothekeren , of liever 
dus aan de Wetenfchap der Nature zelve: ook 
voegde hy-’er andere voordeelen by , om deze 
Tuin te verfieren'; en dat alles onder deze eenî- 
ge voorwaarde, dat zy ieder jaar eene fchatting 
van vyftig Planten aan de Koninklyke Societeit 
van Londen moeften opbrengen, tot dat zy ’er: 
tweeduizend hadden gegeven ‚, waarmede de voor- 
waarde voldaan zou zyn. De ledigheid van de- 
zen Man, die in de zeer volkryke Stad was oud 
geworden , was ook niet onvrugtbaar voor ’t 
menfchelyk Geflagte, ja miflchien veel nutter 
hi de Bezigheden yan vele anderen, Want, 
*L Deer, A 5 om 
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om van gene daaglykfche en gemener zaken te 
ípreken , noch van zyne gedurig toenemende 
kennifle der Nature, aan welker oeffeninge hy 
zig tot zyne laatfte oogenblikken hadt overgege- 
ven; in het jaar vyfenveertig openbaarde hy een 
zeer uitmuntend Geneesmiddel voor de Oogen, 
welk hem eertyds onder belofte van geheimhou- 
dinge was toebetrouwd , en door verloop van 
zo vele jaren het zyne was geworden. Dit 
wilde SLoANE, daar ’t niemand dan hem be- 
kend was, voor zig zelven niet langer houden, 
maar openbaarde het ten algemenen Welzyn : 
want hy fchepte geenzins behagen in de geheime 
fchole der Geneesheeren , die heilzame Hulp- 
middelen geheim houden ten byzonderen voor- 
deele van den Uitvinder. Door gelyke Liefde 
tot het Menfchdom gedreven, hadt hy reeds in 
’t jaar negenennegentig der vorige Ezuwe ge- 
meen gemaakt het Poeder van Ray, om de beten 
van dolle honden te genezen. Dus mogt het den 
beminnelyken Ouden Man gebeuren , ’t geen hy 
% allermeefte wenfchte ; dat zyn hooge ouder- 
dom, die aan andere menfchen van den genadi- 
gen Opperheer tot belooning flegts van een goed 
leven wordt verleend , en die „zy doorbrengen 
met voor zig zelven en niet voor anderen te le- 
vens dat, zeg ik , deze zyne afgefletene ouder- 
dom zelf, gelyk die voor de meeften is, voor’t 
menfchelyk Geflagte ten hoogften wenfchelyk 
ware: want indien hy voor die jaren, welke 
weinigen bereiken, geftorven wgs, zouden we 

of 
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of de geheele kennis, of ten minften het vrye ge- 
bruik van dat voortreffelyk Geneesmiddel met 
hem verloren hebben. 
Op dezen zagten en geruften Ouderdom volg- 

de een lang voorzien, verwagt en gewenft geluk- 
kig flerfuur, welk zonder eenige Ziels of Lig- 
chaams-fmerte den ftokouden Man , die zig dik- 
wils verwonderd hadt hoe hy zo lang kon le- 
ven, op den xr van January des voorgaanden 
jaars 1753, Zagtkens ter onfterflyke reye van de 
zuivere Geeften inleidde. 
Gy hebt, uit deze korte Gefchiedeniffe van 

zyn Leven, genoegzaam , geloof ik, kunnen 
kennen en u als voor oogen {tellen den uitmun- 
tenden en menfchlievenden Man, Hans SLoa- 
NE ‚ Wiens naam zelf my nog verheugt. Wat 
behoef ik u dan te verhalen, alles wat in een 
ander wonderbaar en byna ongehoord zou ge- 
weeft zyn, maar in dezen Man geenzins vreemd 
kan fchynen. De Hofpitalen, waarover hy het 
hoogfte opzigt hadt, werden van hem door ge- 
fchenken verrykt, en de arme kranken niet al- 
leen door zynen raad, maar ook door zyne goe- 
deren, die hy aan hun te kofte lei „ en door zy- 
ne Geneesmiddelen onderfteund: ja dit was zyn 
daaglyks en gezette -werk , zo dat hy de voor- 
middag uuren nimmer voorby liet gaan zonder 
deze weldadigheden te ocffenen. Doch dit zyn 
geringe zaken, (fchoon ze anders algemeen ver- 
haald worden) ter oorzake van den groten overe 
vloed zyner goederen, en zy komen in gene 

LJ Dezer. 8 vere 
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vergelykinge ter wereld by de zonderlinge en 
ongemene Godsdienftigheid van onzen Genees- 

heer, en by zyne liefde voor 't leven zyner Me- 
‘demenfchen. Deze zyne liefde was zo groot, 
dat hy zorgvuldig agt gave , dat niemand, die 
‘zyne Behoudenis van hem verhoopte, door de 
Geneesmiddelen erger mogte worden , zelfs niet 
door de dwalinge van anderen. Om u, opdat 
gy den Man regt moogt kennen, daarvan maar 
één voorbeeld te geven; hy wilde den Lyderen 
nimmer het gebruik van de Jpecacuanha woor- 
fchryven, ten zy in den hoogften nood; opdat 
de Verkooper der Medicynen, by misflag , voor 
de heilzame „ de vergiftige foort niet mogte ge- 
ven. Gy ziet ligtelyk, dat ik dit, ’t welk op 
zig zelven gering mag fchynen , niet zo zeer 
pryze, als wel de gemoedsgefteltenis van den 
Gereesheer, die, fchoon daaglyks onder kran- 
ken en ‚ftervende verkeerende , egter nimmer 
aan deze elenden des menfchelyken Geflagts zo 
kon gewennen, dat hy dezelven in zynen naaften 
list agtte of met een gevoelloos harte onme- 
dedogend aanzag. 

Dan, in ’t midden van zo grote zorgvuldig- 
heid en vrome vreze , ontbrak het hem egter 
aan gene Stoutmoedigheid , die eenen Medicyn- 
meefter betaamt en volmaakt. Hy durfde die 
nieuwe en vreemde Geneesmiddelen, waarvoor 
‘anderen bygeloovig en kinderagtig vreezen ,kloek- 
moedig en wyffelyk gebruiken, als derzelver 
heilzaamheid vaft en zeker was: zodat men hem 

| vools 
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voornamelyk verfchuldigd zy, dat anderen hun- 
ne vrees afleiden. Het geheugt u, hoe men zelfs 
ten onzen tyde nog twyfelde wegens het gebruik 
van den Peruviaanfchen Schors [Kina], en hoe 
zeer de Medicynmeefters daarvoor beefden. De-_ 
zen gebruikte egter onze Man, een van de eer- 
ften, om de Koortfen te genezen, en wel met 
zulk een goed geluk, dat hy anderen de vrees 
daar tegens geheel benam. „Wanneer hy denzel- 
ven naderhand tegens het Vuur [ Gangrena] begon 
te gebruiken, kreeg hy door ’t genezen van Ten- 
nifon, den Aartsbiffchop van Kantelburg , eene 
menigte van navolgeren. Ook gebruikte hy dat 
middel voor zig zelven, tegens de Bloedinge, 
zynde dus tegens de ziekte de uitvinder en aan- 
rader, en , als gy agtflaat op ’s Mans hogen Ou- 
derdom „ een groot en uitmuntend Voorbeeld 
van dit Geneesmiddel, Is waar, dit fchyne 
ons, oud en algemeen; maar men moet beden- 
ken, dat het in dien tyd nieuw en gevaarlyk 

„geoordeeld werdt , en dat het de zekerfte Lof 
voor eene Uitvindinge is, als zy by allen zo 
wordt goedgekeurd, dat men byna vergeten Zy» 
dat zy eertyds nieuw en verdagt werdt gehou- 
den. 
„_O! dat ons Land ook eenmaal in eene an- 
dere konft om het leven te bewaren, aan ’s Mans 
kloekmoedigheid en-gelùk zo zeer mag verpligt 
zyn, als federt langen reeds Britannie aan hem 
heeft begonnen verpligt te worden. Ik heb de 
Inenting, der Kinder-Pokken op het oog ; van, 
„ale DEEL, welke 
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welke konft SLoANe de uitvinder wel niet is, 
gelyk ook niet van den Cortex Peruvianus, maar 
die, van de Barbaren overgenomen, door zy- 
ne aanradinge, gezag en voorbeeld gemeen is 
geworden. Ik zal nu niet gaan verhalen, hoe 
men hier van eerft een proef nam ontrent fom- 
mige Booswigten, welker Leven verbeurd was, 
en waaraan niet misdaan kon worden ; en hoe 

hy vervolgens aan vele anderen , die voor dit 
middel bygelovig vreesden, moed gaf om het 
na te volgen, wanneer ze zagen dat een Genees- 
heer van zo groten naam in de beroemde ko- 
ninklyke Hoofdftad , met hetzelve die ziekte, 
als ’*t ware, lagen leide: want dit beide zyn 
maar geringe zaken in vergelykinge van dat hy 
dit heilzame Middel , welks aart hy overvloe- 
dig beproefd hadt , in het Koninklyke Huis zelf 
invoerde, en daarvan ontrent de Dogters van 
den Koning in ’t Jaar 1723. een doorlugtig voor- 
beeld gaf, welk vervolgens aan vele duizende 
kinderen het leven heeft behouden. En als ik 
dit;bedenk, en my te binnen breng die vreesly- 
ke verwoeftingen en nederlagen des menfchely- 
ken Geflagts, welke die yflelyke ziekte door- 
gaans toebrengt, dan kan ik niet nalaten, in de 
eerfte plaatfe , my over ’s Mans kloekmoedig- 
heid te verwonderen en dezelve te eerbieden , 
waardoor hy als een Vader des Vaderlands zo 
vele duizenden zyner Medeburgeren heeft be- 
houden en ontelbare Burger-Eerkronen ver- 
diend; en vervolgens met dankbaarheid en 

vreug- 
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vreugde te gedenken aan den Geneesheer, die 
door zo doorlugtig een voorbeeld de Vooroor- 
deelen der menfchen en de oudwyffche byge- 
lovigheden durfde beftryden en overwon, wel- 
ken ik niet geloof dat men door duizend boe- 
ken , hoe geleerd zy ook mogten gefchreven 
zyn, noch door alle de benden van Bewysrede- 
nen en Welfprekenheid zou zyn te boven ge- 
komen. Uitnemend aangenaam zou deze over- 
denking zyn, indien het droevige Denkbeeld 
van ons Vaderland ons niet tevens te binnen 
quam, waarin men die wreede ziekte woeden 
laat, en zelfs na zo grote voorbeelden niet on-- 
dernomen heeft haar te beftryden. 

Doch ’s Mans voortreffelyke Daden jegens 
zyn Vaderland en het ganfche menfchelyke Ge- 
flagt zouden my te lang ophouden, indien ik ze 
allen wilde aanroeren ; weshalve ik zeer velen 

derzelven ftilzwygende zal voorbygaan. Hoe 
hy het voornaamfte deel gehad hebbe in het op- 
rigteh van het Hofpitaal der Vondelingen, en 
het maken van de Wetten ontrent het zelve ; hoe 
hy niet minder deel hadde in het aanraden van 
eene Volkplanting naar Georgië in Amerika te 
zenden, welke van dag tot dag toeneemt en. 
bloeit ; dit alles is zelfs zo loflyk, dat het door 
gene woorden behoeft opgefierd te worden. 
De fchatten der Nature en Konfte, die hy met 
een ongelooflyke vlyt byeen hadt verzameld en 
by zynen uiterften wille aan zyn Vaderland voor 
zekere fomme aanboodt, zyn reeds alom zo bes 

L Deew. kend 
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kend en beroemd „dat ik de daaglykfche Nieuws- 

papieren zou fchynen uit te fchryven, indien ik 

er veel van wilde zeggen. In de voorgaande 

Eeuwe hadt hy dezelven alrede beginnen te ver- 

zamelen, doch in ’t begin van deze Eeuwe wer- 

den zy geweldig vermeerderd, vermits hy ‚by 

uiterften wille erfgenaam van. die Verzameling 

werdt, welke Willem Courten of (gelyk hy, met 

eenen anderen naam, toen de gevallen der Yor- 
tuin zyne goederen verminderd hadden, liever 
wilde genoemd worden) Charlton hem naliet. Hy 
aanvaarde de Erffenis, die meer fraay dan ryk 
was. Want hy moeft zeer vele fchulden betalen 
die Charlton gemaakt hadt, en de eerlyke Erffe- 
nis als vrykopen door zeer veel geld , welk 
by Legaten aan anderen was gemaakt. « Doch 
in ’t midden dezer vermakelyke fchatten van Na- 
tuur en Konft, die hy tot zyn laatfte ogenblik 
vermeerderde , leefde Sr oANE en werdt oud, 

Hierdoor zal ’s Mans naam na zyn overlyden 
eeuwig leven , zo langen als Britannie, zo langen 
als Europa de Kennis der Nature hoger dan de 
barbaarfche onwetenheid zal waarderen. … Hier- 
door, zeg ik, zal zyn Naam blyven leven, want 
mannelyk krooft heeft hy niet nagelaten. Een 
eenigen Zoon heeft hem de wreede dood vroeg 
ontrukt: twee van zyne drie Dogteren hebben 
hem overleefd , welken hy hadt gewonnen uit een 
gelukkig Huwelyk met Elizabeth Langley, eene 
zeer aanzienlyke en ryke Vrouwe. Doch hy 
heeft gene kinderen nodig, om de gedagtenis, 
REED | | van 
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van zynen naam te bewaren; die door eene on- 
fterflyke Verfamelinge van de fchatten der Na- 
ture; die door duizende Burgers ieder jaar met 

_ zynen raad en voorbeeld te bewaren en te behou= 
den ; die door ontelbare andere Weldaden, aan 
‘t menfchelyk Geflachte bewezen, in de loflyke 
Gedagtenifle der Nakomelingfchap altoos oek El 
dig en onfterflyk zyn zal. #5 

ADun de WAARs 



_WAARNEEMINGEN 
OMTRENT EEN AANMERKLYK 

KORAALGE WAS, 
INEEN BRIEF vaN DEN HEER 

Fee NeeL ong 
AAN DEN EERWAARDIGEN HEERE 

OMAS BIRMH, 

D. D. SECRETARIS VAN DE KO- 
NINGKLYKE SOCIETEIT 

VAN LONDEN, 

In de Vergadering voorgelezen den 17 Maart 1753. 

(Pbilofopb. Transaêtions, Vor. XLVIIL P.I. p. 115.) 

MIN HEER, 

Ergun my u eenige waarneemingen mede te 
deelen omtrent een Koraalgewas, het welk 

Ïk voor eenigen tyd ontfing van mynen weet- 
_ gierigen en waardigen vrind, den Heere Pre- 
TER CoLLINsSON. Uit de grootte en vaftheid 
van het zelve koomt het my voor tot eene war- 
mer Lugtftreek te behooren dan de onze; en 
waarfchynlyk is het een Amerikaans gewas. 
Wy vinden op onze eige kuften eenige van 

dit zelfde geflacht van Koraalen, maar ze zyn 
| | van 
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_van een ander foort, kleiner, tederder en door- 
fchynender. Een is ’er in ’t byzonder, ’t welk 
zeer naa komt aan dat door Dr. Drrrenius in 
de derde uitgaave van Ray's Synopfis P- 37. Nos 

20. Pl, rr. fig. 1. genoemd word Corallina pumila 
erella ramofior : En daar is een ftuk dat naar dee- 
ze wel gelykt, doch zoo volkomen nog niet is - 
in zyne takken, in Buppue’s Kruidboek (onder 
de verzameling van den Heer Hans S LOANE) 
daar het den naam heeft van Fucus minimus bir= 
Jutus, fibrillis herbaceis fimilis , volgens Doon v’s 
Aanhang fel op Rav’s Synopfis, p. 330. 
„Dit kurieus Zeefchepfel, dat de gedaante 
heeft van eene Plant, komt allereerft op uit ees 
ne menigte van zeer kleine naar wurmen zwee= 
mende en in een gekrinkelde buisjes , door wels 
ke het fchynt te zyn vaftgehecht geweeft, ever 
als onze Koraalen , op Klipfteenen, Schelpen; 
Wier of eenige andere Zeegewaflen. Deeze 
buisjes zig vercenigende, maaken een foort vart 
ftammetjes uit, welke opgroejende langzaamer 
hand veranderen in reyjen van kleine huisjes of 

„Celletjes ; en zig uitbreiden tot een aantal van 
twee-armde takken, waar van elke tak beftaat 
uit twee regelen Celletjes, die, zyde tegen zy= 
de, indervoege aaneengehecht zyn, dat elke 
Celle, op eene zyde , twee andere raakt *; en 
de bodem van het eene in den top van ’t andere 
Celletje fteekt, Derzelver openingen zyn alle 

| B 2 na 
* Zie Fig. 2, $ 

‚L Deer. 



zo WAARNEEMINGEN OMTRENT EEN 

na éénen weg gekeerd; ze hebben omtrent de 
figuur van Eijeren, zynde van vooren een wei- 
nig plat: Het boveneinde is’t breedfte, en buigt 
zig wat vooruit: de top van elke is verfterkt 
door een paar hoekige punten of doornen. 

Door eene menigte ftukken van dit geflacht 
van Koraalen, die in verfchillende Jaargetyden 
uit zee genoomen waren, met het Mikroskoop 
aandachtig te bezien, heb ik waargenomen dat 
de natuurlyke groei van dezelve na genoeg hier 
ep- uitkomt : 

De Buizen of eerfte beginfelen deezer Koraal- 
gewaffen zyn in haaren jonger ftaat vol van ee- 
ne geele, zagte zelfftandigheid , die haaft ver- 
dwynt : In haaren meer volkomenen ftaat zyn 
ze klaar en doorfchynende. 

De Cellen, die gemeenfchap hebben met dee- 
ze buizen, zyn, in de Lente, elk getekend met 
een zwart fpatje of vlekje, werk ik aanzie voor 
’t eerfte beginfel [embryo ] van’t aanftaande Dier. 
Geduurende deeze zeer tedere (taat van klein- 
heid is de opening van elk Celletje bedekt door 
een ongemeen fyn , en doorfchynend vlies, ’t 
welk buiten twyfel dient om het dier te koefte- 
ren en te befchermen. 

Deeze Spatten metter tyd opzwellende tot ron- 
de fchelpagtige lighaamen (gelyk ze dikmaals in 
den Zomer zoo gevonden worden) berften door 
dit vlies henen, en zitten alsdan in ’t voorfte ges 
deelte van de Cellen, zynde onderfteund door 
een navelftreng, die op den bodem wan elke Ce/- 

le, 
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de, of Lyfmoeder;, vaftgehecht is, ter tyd toe, 
“dat zy tot rypheid zyn gekoomen , welken ftaat 
zy fchynen bereikt te hebben , wanneer zede 
gedaante hebben als in Figuur 1 ; waar in gy zien 
‘zult hoe zy zig als reyjen vertoonen van zeer kleine 
„Zeehoorntjes, of fchelpagtige lighaamen van ge- 
ftalte als de Nautilus, zynde nu als gereed om 
uit de Cellen neêr te druipen en voor zig zelf te 
zorgen. In dezelfde plaat hebt gy eene ver* 
grootte aftekening van een der Engelfe Koraal- 
gewaflen van het zelfde geflacht, met de eerfte 
fpatten, of vlekjes in elke Celle. * 

Ik heb ’er verder by te voegen, dat ik geloo- 
ve, indien de Liefhebbers, met goede Mikro- 
skopen , aan de Zeekuften in verfchillende Jaar- 
getyden veele van deeze fraaje Zeegewaffen (die 
de Kruidkunde zig tot hier toe heeft geëigend) 
met alle mooglyke naauwkeurigheid onderzoe- 
ken wilden, zy vinden zouden dat verfcheide 
Schelpdieren uit deeze en geene footten van de 
grootere Koraalgewaflen hervoort koomen , zòo= 
wel als ik verzekerd ben-dat zy vinden zouden „ 

dat veele hunnen oorfprongk aan de kleinere 
Koraalen verfchuldigd zyn: Tot hoedanig een 
onderzoek wy te meerder aangemoedigd wor- 
den federt wy waargenoomen, hebben , “dat, 
in ; sot old voor 

* [Dit foort van Zee-Koraal-heeft de Vertaaler ook 
van tyd tot tyd aan onze Hollandfe ftranden gevonden, 
met eenige andere , waar van de Heer ELLis befchry» 

‚ vingen geeft, J 

de Deer. B 3 
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voor één en ’t zelfde Dier, in werfcheidene ge- 
ftaltens en op verfcheidene toneelen zig te laa- 
ten zien, geen nieuws is in de wetten der Na- 
tuure, * 

N. 

* [Vraag van den Vertaaler: Is het geheele ftuk , waar 
in 'eerft de Spatjes, daar naa de Hoorntjes, als in Cellen 
zig vertoonen, en dat tot hier toe voor een Koraalgewas, 

of Zeeplant gehouden is, waarfchynlyk niet de geheele 
_Eiier-klomp van de Moeder Zee-flek, zoo als hy gelegd is? 
Is ’t anders, hoe koomen de Kijertjes zoo net aan reyjen 
en gelederen in de Celletjes ? en inzonderheid, hoe komt 
‘er een navelftreng, die het jonge Hoorntje aan den bodem 

van het Celletje vaft houd? } 

AANWYZING VAN DE BETEKENIS DER 

FiecuureEn. 

Figuur 1. A. Het Slakdraagende Koraalgewas. 
a. Een Tak vergroot. 
b. De Eiertjes veranderd tot Schelpdiert- 

jes. 
c. De regtftandige Snede. 
d. De dwerfe Snede. 

Figuur 2. A. Het gevederde Koraalgewas overend 
ftaande. 

a. Een Tak met deszelfs Buisjes vergroot. 
b. De regtftandige Snede van de Cellet« 

jes, de Eiertjes vertoonende. 
c. De dwerfe Snede. 

BE: 
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EEE KOE EOE EE EEE SEE EE ECEENSN 

IL. Oogmerk dezer Verhandelinge. 

MM g vreemd fchynen , dat ik in plaatfe 
van een behoorlyk Onderzoek over 

iets, welk door zyné nieuwigheid bevallig is , 

thans liever eene oude zaak voor-den dag breng , 

welke miflchien niets behelft, dat uwe Aandagt, 

Toehoorders, of de aandagt der genen, die dit 
zullen komen te lezen, eenigzins waardig fchynt. 
Doch ik hoop, dat sr en allen die gelyk Gy bil- 
lyk over de zaken oordelen, my ligtelyk zullen 
vergunnen „ geen volflagen Vonnis te vellen, 
voordat de ganfche Zaak volkomen’ overwogen 
is. De Hiftorie der Mantrekkinge , welk woord 
by de Natuur- en Wiskundige Schryvers „fchoon 
in zeer verfchillende betekeniffen , hedendaagfch 
‚doDzem ND 4 za 



24 __ BerNorre HistoRte EN Oorperr 

zo algemeen is, dat iemand naauwlyks dert naam 
van Núudaidener worde waardig gefchat , 
tenzy hy ’t zelve Bedotid ih dEh kend hebbe 5 
en dat men naauwlyks een Verfchynfel van 
eenig belang ontmoete, of ’t moet uit die Aan- 
trekkinge worden uitgelegd; van deze Aantrek- 
kinge, zeg ik, heb ik voorgenomen de Hiftorie 
en Lotgevallen voortedragen , met dit oogmerk. 
voornamelyk, op dat ieder beminnaar der Waar- 
heid duidelyk moge zien , zo door-welke Au- 
theurs dezelve voornamelyk is voor den dag ge- 
bragt en aangequeekt, als ook hoe verfcheidene 
betekeniflen en meningen aan dat woord gehegt 
worden; en eindelyk in welken zin de Bewoor- 
ding van Aantrekkinge kan toegelaten of ten 
minften geduld worden in de Schole der Filo- 
fofen. 

II. Het gebruik van *t woord Aantrekkinge in de 
Filofa fie fchynt afgeleid te moeten worden 

van de Scholaftiken. 

My geheugt niet, ook vind ik het van geen 
eenen. rifbotelifchen: Filofoof aangetekend , dat 
Ariftoteles „die eerfte of ten minften voornaam- 
fte Stigter onzer Natuurlyke Wysbegeerte, dit 
woord van dantrekkinge gebruikt heeft in het 
verklaren van de oorzaken der natuurlyke Ver- 
fchynfelen ; fchoon hy anderzins vrugtbaar en 
fchrander genoeg was , om nieuwe woorden , 
dikwils zelfs zonder zin en betekenifle, te fme- 

den, 
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den, om door derzelver gebruik de natuurlyke 
uitwerkingen te verklaren. Want dewyl hy aan 
andere Menfchen wilde beduiden „dat hy alle 
de dingen der Nature kende, en ‘dar gene na- _ 
-tuurlyke oorzaken voor hem verborgen waren, - 
zo bragt hy niet zelden ydele klanken , zonder 
betekenifle , voor den dag „ waarmede hy den 
„Lezeren, ook wel zonder zelf daartoe oogmerk 
te hebben, wind verkoopt , om dus den fchyn 
te hebben van nog iets te zeggen, en niet on- 
kundig te zyn van ’t geen, waarover hy begon- 
nen hadt te redentwiften. En daar zyne latere 
Navolgers , indien zy het goede en navolging- 
„waardige omhelft hadden , daartoe niet weinig 
{tof zouden hebben kunnen vinden, zelfs in zy- 
ne Natuurkundige Schriften ; nogthans hebben 
ze zig dat gene liever ten voorbeelde verkozen, 
welk boven alles ‚naar ’t oordeel van alle goe- 
de Verftanden, verdiende berispt te worden. 
Want op zyn voorbeeld en door zyn gezag aan- 
gemoedigd , hebben ze in alle de deelen der Wys- 
begeerte, ook in de natuurlyke, nieuwe Namen 
gaan fmeden, en dat dikwils zulken, die genen 
zin of betekenis altoos hebben ; welken zy den 
onkundigen voor de waaragtige oorzaken der 
natuurlyke Verfchynfelen opdrongen.. En dit 
vindt men zo algemeen en gewoon in de gan- 
che Filofofie der Scholaftiken, dat men zekerlyk 
zeer weinig in hunne Schriften moet bedreven 

__ Zyn, indien men ‘er aan wilde twyfelen: doch 
nen zou ook klejne gedagten van de geleerd- 
_L Deer, (ik BE heid 
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heid en ’t oordeel zyner Toehoorderen of Leze- 
ren moeten hebben, indien men dit met vele re- 
denen wilde gaan bewyzen. 

UI. Dit Woord begon egter, in de voorgaande Eeu- 
we voornamelyk, meer in gebruik te komen. 

Deze al te grote Begeerte, of om te weten, 
of om aan anderen te beduiden dat men weet, 
*t geen ons onbekend is , heeft benevens vele 
anderen ook dit woord van Aantrekkinge in de 
Scholen van de ftraksgenoemde Filofofen voort- 
gebragt; en hoe gemeen vervolgens deszelfs ge- 
bruik geweeft zy in de onderzoekingen der Na- 
ture, kunnenwe overvloedig uit de Schriften der 
laaft voorleden tyden leren. Men zal egter niet 
ligt vinden , dat dit woord ‘ooit meer gebruikt 
is, dan federt den tyd, dat, na de proefnemin- 
gen van Torricelli en Pafcal , onze onfterflyke 
Landgenoot Otto de Guericke , en Robert Boyle in 
Engeland , (die de pogingen van Guericke in ve- 
le ftukken voltooid en zelfs overtroffen heeft) 
door hunnen onvermoeiden arbeid en fchrander- 
heid de Zwaarte en Veerkragt der Lucht, die ons 
omringt ‚ en vele wonderbare uitwerkingen der 
zelven , die daaruit op ontelbare foorten van 
Ligchamen voortkomen, uitgevonden, en hoe 
langer hoe meer ontwyfelbaar getoond hebben. ’t 
Is wonderbaar en byna ongelooflyk voor hun „die 
de Schriften van dien tyd niet gelezen hebben, 
of die uit andere ftukken nog niet weten „ hoe 

| | groot 
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groot de kragt der ingedrongen vooroordeelen zy, 

met. hoe’ veel eensgezindheid de Voorftanders 

der oude en algemeen aangenomen gevoelens 
meeft allen famenfpanden , om de Zwaarte en 
die Veerkragt der Lucht te ontkennen en te be- 
ftryden. En dewyl zy genen anderen raad wis- 
ten, om reden van die uitwerkingen te geven, 
dan door-den Afkeer van ’t Ledige, die zy aan 

de Nature, ik weet niet welke, toefchreven, 
of door de onderlinge Aantrekkinge der Ligcha- 
men; zo is het gebeurd, dat men dit laat{te 
woord, zeer veel meer dan ooit te voren, ge- 
durig hoorde weergalmen, en het zelve meer- 
malen , inzonderheid in deze verfchillen , zag 
verdedigen. Om gene plaatfen uit eene menigte 
Schryveren , die by gelegenheden daarover ge- 
fchreven hebben , byeen te halen en voor den 
dag te brengen; zullenwe alleen de vryheid ne- 
men, om ’er twee aantehalen , die zeer wel voor 
alle de anderen in dit ftuk konnen doorgaan. 
Antonius Deusinerus, Doétor der Fi- 

lofofie en Medicynen , en in dien tyd Eerfte 
Profeflor op de Akademie van Groningen, fchreef, 
gelyk hy het noemde , een paar Natuur- en Wis- 
kundige Onderzoekingen , over bet Leedige en over de 
Aantrekking (*), die te Amflerdam in 't Jaar 
166r. in 12. te gelyk voor den dag quamen ; 
waarin hy zig een’ hevigen Beftryder van het 

Le- 

…_# De Titel is : Disquifitio Phyfico-Matbematica gemina,de 
Vacuo „-itemqug de „Aitraftione, 
„Le DEEL. 
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Ledige, en een’ hartelyken Voorftander der Aan- 
trekkinge toont te zyn; en dat wel by deze gele- 
genheid, dewyl hy van de Proeven van Otto de 
Guericke, die van P. Schottus eerft uitgegeven en 
eenigermate herhaald waren , iets gehoord, en 
eenige Schriften van dezen laatften gelezen 
hadt; en dewyl hem wegens Boyle berigt was, 
dat fommigen vaft geloofden , dat hy geene veragte- 
lyke Bewysgronden voor het Ledige gelegd hadt (2). 
Hy twift op zodanige wyze tegens het Ledige, 
van ’t welk te wederleggen hy zyn hoofdwerk 
maakt, dat hy de Aantrekking der Ligchamen 
gedurig te baat neemt , en van dezelve alle de 
uitwerkingen afleidt, welke de andere aan het 
Ledige toefchryven; gelyk met een opflag van 
’ oog uit het ganfche werk blykt (b). 

IV. 

(a) Zie de Opdragt voor het Werk. 
(b) In zyn ceríte Onderzoekfchrift twift hy voornamee 

lyk tegens Jo. Pecquet over de Aantrekkinge, en in de Voor- 

reden fchryft hy reeds ’t volgende in $. 2. ,, Doch deze 
» Oorzaak der Beweginge (hy (preekt van de’ Aantrekking) 

wordt van niet weinigen tegengefproken, menende de 
meeften, dat men ftellen moet, dat de Ligchamen, die 

bewogen worden door de kragt van eene uitwendige 

oorzaak, niet anders dan door aanftotinge worden be- 
„wogen; en dat ’er in ’t geheel gene Aantrekking der Lig- 

chamen is, behalven van die, waarvan het een aan het 

„ander, het trekkende aan het trekkende, verknogt ís”. 
“Ter dezer plaatfe haalt hy eenige aanmerkingen van Jo. 
Pecquet aan , waarin dezelve die ftellingen verdedigde; en 

‘hy voegt ’er by, dat Pecquet dit. met fchranderheid voor- 
namelyk daarom deedt, opdat by de bewyzen van anderen, 

waars 



VAN EN OvER pe AANTREKKINGE. 29 

IV. ’t Welk met een nieuw Voorbeeld wordt be- 

veftigd. 

Miffchien zal het nog meer ter zake doen ee- 
nen anderen Schryver aantehalen, die over het 
ftuk gehandeld heeft. Want als Robert Boyle, 
met zeer gelukkigen uitflag de Proeven van Gue- 
ricke in Engeland navolgde en verbeterde, en de 
wonderbare Veêrkragt en Zwaarte der Lucht; 
voor ieders oogen duidelyk toonde , en in een 
uitgegeven gefchrift, eerft in ’t Engelfch in ’t 
Jaar r66o. naderhand in het Latyn vertaald, met 
de Werktuigen , die daartoe behoren , befchreef; 
was 'er iemand in Engeland , die dat voorname- 
lyk niet kon verduwen , en die zig in een werk, 
te Londen 166r. in 8. gedrukt, welk hy tegens 

| Boyle 

waarmede zy de Aantrekking tragiten te betogen, door proef- 

ondervindingen mogte ontzenuwen; en dat hy om die reden, 

epdat by zyn oogmerk mogt bereiken, aan de Lucht niet al- 
leen zwaarte, — maar ook de Hoedanigbeid eener uitzet- 

tende Veêrkragt — toefchryft. En fchoon hy die zelf aan 
de Lucht niet wil weigeren, egter meent by, dat daar door 
zelfs geenzins de Aantrekking wordt tegengefproken of om- 
werre gefloten. Agter zyne Twiftreden over het Ledige, 
gaat hy de Werktuigen van Pecquet, gelyk hy ze noemt, waar- 
mede die de Aantrekking tragtte te beftryden , onderzoeken in 
de Illde Afdeeling, bl. 71. enz. „en in die gehele Afdeelin- 

ge verdedigt hy zyne dantrekking zodanig tegens de Wer- 
kingen en Drukkingen der Lucht, en tegens de Proeven, 
welken tot dien tyd toe waren genomen; als mede onder- 
zoekt hy ieder der Werktuigen , die tot het nemen van 

zulke proeven. uitgedagt waren „ zodanig, dat hy hierin 
L Deer. | met 
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Boyle Schreef over de Onaffcheidbaarheid der Ligs 
chamen „ (De Corporum infeparabilitate) den naam 
gaf van Franciscus Linus: een Man, dien 
men uit andere blyken duidelyk kan zien van 
dat foort van menfchen geweeft te zyn, die 
niet gemakkelyk iets nieuws in de Filofofie kun- 

nen dulden, gelyk wy zelfs ook uit later ftaaltjes 
zullen kennen. Wanneer Linus derhalve in zyn 
boek dit beoogde, gelyk de Titel terftond te 
kennen geeft, om de Proeven wegens het Ledige, 
zo die van Torricelli , en de Maagdenburg fche, als van 
Boyle, te onderzoeken, en derzelver ware oor- 
zaak te ontdekken; zo lei hy zig hierop geheel 

en 

met regt voor allen kan in aanmerking genomen worden. 
Hy gebruikt ook, om in alle die byzondere gevallen de 
Aantrékking te verdedigen , alle mogelyke fcherpzinnig- 
heid, of liever hy misbruikt dezelve zodanig , dat men 
met reden mag twyfelen, of wel ooit fethand anders zig’ 
beter en fchranderer gedragen heeft, of heeft kunnen ge- 

dragen in ’t verdedigen van eene quade zaak. Na dat hy 
dus geredetwift heeft, befluit hy bl. 227 , of liever, 127. 

no. 18. op deze wyze: „ Weg derhalve met alle de voor- 
„ gemelde Beufelingen, door eene verzonnen Veêrkragt 

„ der Lucht byeengeftapeld; weg daar mede, te gelyk met 
„‚ het geheel ydele verdigtfel van 't Ledige; en laat het 
„ beroemde Stuk der Aanirekkinge valt en onwrikbaar be- 
„ houden worden; niet zo als dat eertyds werdt uitgelegd 
‚ door een natuurlyk Vermogen , welk Aantrek-Kragt ge- 

„ noemd werdt; maar zo als wy het hebben verklaard en 
‚ baarblykelyk bewezen”. Zie daar een hevigen verdedi- 
ger der Scholaftíkfche, doch naar zyne eigen gedagten 
merkelyk verbeterde Aantrekkinge, tegens de Beweerders 
van de Drukking en Veérkragt der Lucht 
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en al toe, om te tonen dat de ware oorzaak „ 
waarom de Quik , in de proeve van Torri 
celli, in eene pyp die korter is dan 29 duim, 

miet daalt, geenzins die is, welke de meeften daar 

woor opgeven „ omdat Zy door de buitenfle zwaarder 
Lucht onderfleund wordt; maar deze, om dat de Quik 

aan het opperend van de pyp aankleeft , en’er geen 
gewigt genoeg is, om die Aankleving los te maken (c) : 
doch dat zy in een langer pyp zakt, en tot de 
hoogte van 29# duim blyft ftaan; daarvan zegt 
hy is gene andere oorzaak „ dan dat het bo- 
venfte gedeelte der Quik, tot de allerdunfte zelf- 
ftandigheid uitgerekt, op dezelfde wyze werkt 
als Draadjes, aan: het uiterfte van de pyp vaftge- 
hegt, en het overige gewigt der Quik aan het 
bovenfte van de pyp als vaftgehegt ophoudt, 
en dus belet dat zy niet lager kan zakken (d). 
Dewyl nu de vindingryke Man van de Samen-: 
hang en Aantrekkinge van zulke Draadjes alles 

af- 

Cc) Voorred. bl. 4. 
(d) Dit is ontrent het kort begrip van ’t geen Linus 

breedvoeriger over dit ftuk redeneerde , en gedurig her- 
haalde, van ’t V. tot het IX, Hoofdft., in welk laatfte hy 
beveftigt, dat het gemelde draadje niet beftaat uit geeften 
uit de nederzakkende Quilt getrokken, maar (’t geen hy 
in het X Hoofdít. op zig; neemt te bewyzen) dat de Band, 
waar door de Quik namelyk in zulk eene langer pyp tot de 
hoogte van 29! duim wordt opgehouden, niets anders is, 
dan bet bovenfte gedeelte der Quik, verdund en uitgerekt, En 
door zulke draadjes, uit verdunde Lucht, Water en Quik 

_ oorfpronkelyk, zoekt hy vervolgens alle de Maagdenburg: 
{ebe Proeven en die van Boyle uit te leggen. 
„Le DEEL, 
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afleidt, wat anderen met Guericke en Boyle aart 
de werking en perfing van de Lucht van buiten 
toefchryven ; werden de Draden van Linus in 
de vorige eeuwe byna een fpreekwoord , gelyk 
ieder weet; fchoon dit gevoelen miffchien zon- 
der genoegzamen grond van velen voor het by- 
zondere gevoelen van Linus worde gehouden (e).. 
Hoewel derhalve deze verdigtfelen van Linus 
veeleer de grootfte veragting dan antwoord 
fchenen te verdienen ; nogthans vondt Boyle 
goed zig met een byzonder gefchrift tegens de- 
zelven „en tegens de Draadjes-Onderftelling (Hypo- 
thefis Funicularis) (gelyk hy ze op den titel van 
zyn boek noemde) van den Tegenfpreker te verzet- 
ten; tragtende door dit gefchrift tevens tegen te 
gaan de gevoelens van ’t algemeen, zelfs onder de 
geleerden, welker gemene Zaak Linus eeniger- 
mate fcheen op zig genomen te hebben (£). 

(e) Want dit alles verfchilde niet veel van ’t geen men 
by Deufing ter aangehaalde plaatfe en elders leeft. 

(£) Wy zullen den Titel van dit Boek, fchoon het voor- 
heen in de uitgaven van Boyle's Werken, en ook meerma- 
len afzonderlyk gedrukt zy, hier egter geheet ter neêr itel- 
Jen, op dat dus ieder terftond de waarheid van het gezeg- 
de zien mag, zelfs als men het Boek niet by de hand heeft. 
In de Rotterdaimnfche uitgave van ’t jaar 1669. in 12. voert 

het dezen Titel: Defenfio doftrine de Elatere > Gravitate 
Aris prepofite a Dno. Ros. Boyue, in novis ipfius Pbyfi- 
co-Mechanicis Experimentis, adverfus objeltiones FRANC1s- 

er Lins utietiam objeêtoris Funicularis Hypotbefis exami- 
natur, &c, 

Borre belydt ook in de Voorreden van zyn boek, dat. 
onder 
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V. NewTton heeft het zelfde Woord , doch in 
eenen anderen Zin, gebruikt. 

In ’t midden dezer Twiften, die in en buiten 
Engeland , gelyk het doorgaans gaat in zaken , 
die eerft nieuwlings ontdekt en uitgevonden 
zyn, niet zonder drift der gemoederen behan- 
deld werden; gaf Izaak Newton, toen Pro- 
feflor in de Wiskunde te Kambrits, de eerfte Proe= 
ven zyner; geleerdheid aan’tlicht (g). Zyne Ver- 

dien- 

onder alle de Schryvers, die bem waren voorgekomen, welken 
ontrent de flukken, die in verfchil waren, bunne toevlugt na- 
men tot de Ariftotelifche Verdunning en Verdikking , naauw- 
Iyks iemand bunne Onderftellingen beter wift famen te fchikkera 
dan Linus. Niet, zegt hy verder, dat ik zyne beginfelera 
woor waar, of (woor my en myns gelyken ten minften) verfbaan- 

baar boude; maar om dat by, als men bem eens zyn Draadje 

toeftaat, ’t welk by zonder bewys aanneemt, in flaat zou Zyn, 
om reden in ’t vervolg te melden, veel meer Verfchynfelen van 
myne Proeven ,fchoon niet allen, te verklaren, dan bet grootfle 

deel der andere Dryvers van de Volbeid, (Planiftarum ftaat 
‘er, doch ’t moet miffchien Pleniffarum zyn, dat is zul- 
ken, die ontkennen dat ’er Ledige Ruimte is,) die de Veêr= 
kragt der Lucht öntkennen, in flaat zou Zyn uit bunnê On- 
derflellinge, indien men dezelve toeftont , uit te leggen. BoY- 
Le oordeelde derhalve de tegenwerpingen van Linus niet 
geheel veragtelyk noch alle antwoord onwaardig, en daar- 
om nam hy in dit Boek de moeite om dezelven op te los- 
fen. 
(8) Zie de Pbhilofopb. Transaêt. op ’t Jáar 1671. No. 80, 
t. en op ’t Jaar 1672. No. 81. 2. &c. ’t Schynt ook waar- 
dig gemeld te worden, dat die zelfde Linus, van wien zo 
aanftonds gewag is gemaakt, die Voorftander der Aantrek- 

K DEEL - C kin» 
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dienften ontrent de ganfche natuurlyke Filozofie 
zyn zo groot, en zyn Gezag „ daardoor verworven, 
is federt langen onder de geleerden zo aanmer- 
‘kelyk geweeft, dat zyne Medeftemming alleen 
by velen byna zelfs voor een Bewys van Waar- 
‘heid wordt aangemerkt. In ’t midden derhalve 
van deze Twiften der Natuurkundigen , welker 

-uitkomft Newton toen bezwaarlyk voorzien kon, 
droeg hy zorgom’tgeen zeker was met het twy- 
felagtige en onzekere niet te mengen ,en om zyne 
„Betoogingen wegens de Lichtftralen, en wegens 
de Beweging der Hemelfche Ligchamen, waaraan hy 
toen bezig was, niet te bouwen op Natuurkun- 
dige Onderftellingen, die nog niet genoegzaam 
buiten allen twyfel gefteld waren , noch mis- 
fchien zouden gefteld worden. Hy gebruikte 
het woord dantrekking wel, welk federt langen 
by allen aangenomen was ; maar hy gebruikte 
het in zyne Schriften op zulke wyze, dat hy 
alle de twiften der Natuurkundigen over dat 
Onderwerp tevens geheel vanzig verbande. Het 
is de moeïte waardig den zeer geleerden Man 
zelven te hooren ,op dat men dus doende des te 
duidelyker zien mag, met hoe vele omzigtigheid 

en 

kinge en Draadjes, ook Tegenwerpingen maakte tegens de 
nieuwe Befchouwing van ’t Licht, welke Ne wTonN uit- 
gevonden, en op de eerft aangehaalde plaats. gemeen 
gemaakt hadt. Men vindt die Tegenwerpingen ook in de 

_Pbilofopb. Transat. No. rio, 1. en No. 12I, 3. waarop 

NewrTon ter zelfde plaatfe gedeeltelyk antwoordt, Axt 
Aen 5. en No, 123, 2, en elders. î 
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en voorzigtigheid hy een woord gebruikte, welk: 
tot dien tyd toe gelegenheid tot zo vele verfchillen 

en twiften gegeven hadt. Want als hy in zyne 
Wiskundige Beginfelen der Natuurlyke Filozofie dat 
woord voor ‘t eerft zou gebruiken, ter plaatfe 
daar hy over de Middelpunt-trekkende Kragt der Lig- 
chamen Spreekt, en hare bewegende Hoeveelheid 
(guantitas motrix) bepaalt, welke de VIllfte Be= 
paling is onder die, welken hy vooraf laat gaan, 
fpreekt hy na ’t een en ander op deze wyzez 
» Voorts noem ik de Aantfekking en dAandryving 

in den zelfden zin verfnellende en bewegen- 
„ de: En de woorden van dantrekking , Aandry- 
» ving, of eenigerhande Neiging naar het Mid- 
„ delpunt, gebruik ik onverfchillig en het een 
» voor het ander; deze kragten niet natuurkun- 
„ dig, maar enkel wiskundig overwegende. 
» Weshalve (dus gaat hy wys en voorzigtig 

voort) de Lezer zig moet wagten van door 
deze woorden niet in de gedagten te krygen „ 

» dat ik een zeker foort of wyze van werkinge „ 

$ 

he À hed 

» of eene natuurkundige Oorzaak of Reden, er- 
» gens zoek te bepalen , of aan de Middelpun- 
» ten (die maar Wiskunftenaars- punten zyn} 
»„ waarlyk en natuurlyk eenige kragten toe- 
» fchryf, indien ik hier en daar by toeval zeg, 
» dat de Middelpunten trekken , of als ik van 

» der zelver kragten apo (h)- Niet min 
| wys 

(h) In Pbilofapbie Natural, Principiis ggn vl Page 
5. Edit. Amftelod. A. 1723. in 4 mof. 

5. DEEL C 2 
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wys en omzigtig fchryft dezelfde zeer geleerde 
Man elders in dat zelfde werk. „ Weshalve ik 
„ nu voortga, (zegt hy, na ’t een en ander 
„ vooraf te hebben laten gaan) om de Beweging 

der Ligchamen , die zig onderling aantrek- 
„ ken, te verklaren , befchouwende de Middel- 
» punt-trekkende Kragten als Aantrekkingen, 
„ fchoon zy miffchien, indien wy natuurkundig 
»„ Ípreken , met meer waarheid Aandryvingen 

» zouden genoemd worden”. Eene uitmunten- 
de Belydenis, die de waarheid zelve den waar- 
heid-lievenden en betragtenden Man fchynt af- 
geperft te hebben! En hy laat ’er terftond op 
volgen: „ Want wy zyn thans met het Wiskun- 
» dige bezig, en daarom gebruiken we, de Na- 
„ tuurkundige Twiften daar latende , eene ge- 

„ meenzame taal, op dat we van de Wiskundi- 
» ge Lezeren des te gemaklyker mogen verftaan 
» worden” (i). Doch op dat ’er geen twyfel 
wegens ’s Mans mening moge overblyven , zul- 
len we de vryheid nemen hier eene derde plaats 
uit het zelfde Werk by te voegen, waarin hy, 
over het zelfde onderwerp bezig, om alle dub- 

belzinnigheid der woorden weg te nemen, met 
uitdrukkelyke woorden wederom erkent; „ Dat 
„ hy hier het woord Aantrekking in ’t algemeen 
„ gebruikt voor allerleie pooging der Ligchamen 
„ om elkanderen te naderen ; ’t zy die pooging 
» gefchiede door eene werkinge der Ligchamen, 

» die 

Eid 

Ci) Ibid, pag. 143. 
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» die elkander onderling trekken, of die door 
» uitvloejende geeften op elkanderen werken ; 
» t zy dezelve ontftaat door de werkinge van 

» fyne Vloeiftoffe (dtheris), of der Lucht, of 
» van eenig ander ligchamelyk middel, welk de 
» daarin dryvende Ligchamen eenigerhande 
» wyze tot elkanderen voortdryft. In dien zelf- 
„ den algemenen zin (voegt hy ’er by) gebruik 
» ik ook het woord Aandryving thans in deze 

‘» Verhandelinge, niet uitleggende de Soorten 
» der Kragten en hare natuurlyke Hoedanighe- 
» den, maar hare Hoeveelheden en Wiskundi- 
» ge Evenredigheden ; gelyk ik in de Bepalin- 
» gen verklaard heb” (k). 

Kon de geleerde Man met meer omzigtig- 
heid, of met duidelyker redenen alle misbruik 

‚van dat woord, waar voor men miflchien vre- 
zen mogt, ooit voorgekomen zyn? of kon hy 
met duidelyker woorden leeren, dat hy door het 
woord Aantrekking niets anders bedoelde , dan 
een zeker Verfchynfel der natuurlyke Ligchamen., 
te weten hunne onderlinge nadering tot elkan- 
deren, of pooging om by elkander te komen, 
van welke oorzake dezelve ook ontftaan mogte; 
en geenzins eenige natuurlyke Oorzaak , of natuur- 
lyke Wyze van werken? En het zelfde heeft de 
zeer geleerde Man ,byna met de zelfde woorden, 

meermalen in zyne Gezigt-kunde herhaald (1), 

VL 
Ck) Ibid. pag. 172. 
(1) Vooral in ’t II, Boek, XXXL. Vraag, by’ begin, 

5. DEEL, C 3 
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VI Waar van hy egter fomtyds is afgeweken. 

Het is ’er derhalve zo verre af , dat Newton 
“ gevoelen der genen, die de Zantrekkingen der 
Ligchamen met de Peripatetifchen en Scholafti 
ken van vorige dagen thans wederom onder de 
natuurlyke Oorzaken tellen, op ’t allerminfte 
tot nog toe zou begunftigen, of fchynen te be- 
gunftigen; dat hy veel eer aan alle die Natuur- 
kundige Twiften in zyne Schriften fchynt vaar- 
wel gezegd te hebben. En egter, indien ik my 
niet ten eenenmale bedriege , zo meen ik hier en 
daar in die zelfde Schriften niet duiftere voet- 
tappen gevonden te hebben , waar uit blykt, 
dat hy alle Liefde voor die zelfde Scholaftikfche 
Aantrekkinge niet heeft afgelegd; ’t zy dit nog 
zy toe te fchryven aan de Vooroordeelen zyner 
Jeugd, welken, ’s menfchen geheele leven door, 
eene zeer grote kragt hebben; ’t zy men het 
moet wyten aan de Dubbelzinnigheid van bet 
woord , die zelfs een oplettend en omzigtig 
menfch gemaklyk kan misleiden. Onder ande- 
re plaatfen, waaruit my dunkt dat dit blykt, 

komt my deze inzonderheid zeer aanmerkelyk 
voor, waarin de grote Man tragt te bewyzen 
de onderlinge Werkingen van de Dwaalfterren van 
den eerften en tweden rang op elkanderen on- 
derling. Hey ftelt zig in een byzonder Voorftel 
voor om aan te tonen, dat de Maan op de Aarde 
weegt , en door hare Zwaarte-kragt altyd van eene 
regtlynige Beweging afgetrokken, en in haren kring 

te 
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terug gehouden wordt-m) ; ook is er aan de waar- 
heid dezer zake gene twyfeling by iemand der 
genen, die flegts van eenigerhande kringswyze 
beweging der Maan rondsom de Aarde overtuigd. 
zyn. Op de zelfde wyze toont hy daar ook aan, 
’t geen miffchien niemand zal tegenfpreken, dat 
de Manen van Jupiter op dien, en de Manen van Sa- 
turnus op dezen Dwaalfler wegen, en dat de Dwaal- 
Sterren rondom de Zon op de Zon wegen ,‚ en door hun- 
ne Zwaarte-kragt altyd van eene regtlynige beweging. 
worden.te rug getrokken, en in kromlynige Wandel- 
kringen gebouden (n). Niet meer zal men mis- 
fchien in twyfel trekken de waarheid van het Ge- 
volg, ’t welk hy daar uit afleidt; Daar is derhal- 
ve Zwaarte-kragt onder alle de Dwaalfterren; want. 
dat Venus, Merkurius en de overige Ligchamen van 
den zelfden aart zyn als Jupiter en Saturnus, zal nie- 
mand in twyfel trekken. Doch het gene’erde groo- 
te Man terftond byvoegt: En dewyl alle Aantrek- 
king , volgens de derde Wet van Beweging, onderling 
iss zo moet Jupiter op zyne Manen „ Saturnus op de 
zyne, en de Aarde op bare Maan, en de Zon op alle 
de Dwaalfterren van den cerflen rang wegen. Dit 
Befluit, beken ik, is my van overlang reeds won- 
derlyk en onverwagt voorgekomen, dewylzig ver 
je redenen opdoen om aan deszelfs waarheid te 
twyfelen. Doch dewyl het geheel en al fteunt op 

die 

(m) In Philof. Natural. Princip. Matbemat. Lib, TIL 
Propofit. IV. 
(0) Ibid. Propofi, V, pn 

L Deen, C 4 
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die derde Wet van Beweginge, door Newton 
gefteld, zo moeten wy deze noodwendig in aan- 
merking nemen, om van de waarheid van het 
Gevolg te oordeelen. Die derde Wet van Be- 
weginge, door NewrTonN vaftgefteld, is dezes 
Dat de Werking altyd eene flrydige en even gelyke 
Tegenwerking heeft; of dat de Werkingen van twee 
Ligchamen op elkander altyd even gelyk zyn, en in 

‚ tegenfbrydige flreken gerigt worden. Het onder- 
zoek, waarin wy thans getreden zyn, laat ons 
niet toe, dat wy alles bybrengen , welk mis- 
chien tot het onderzoeken van de waarheid van 
die Wet gezegd kan worden. Doch indien de 
woorden van Werking en Tegenwerking op zekere 
wyze en in zekeren zin genomen worden, dan 
zal mogelyk niemand aan de waarheid dier Wet 
twyfelen. Maar ik wilde aan de Ligchamen ge- 
ne Werking of Tegenwerking , eigenlyk gefpro- 
ken, toefchryven, ten zy wanneer ze in Bewe- 
ging gebragt, of Veêrkragtig zyn; (opdat men 
zig niet miffchierr late misleiden door de Dubbel- 
zinnigheid der woorden , waar van wy thans 
ondernomen hebben een Bewys te geven in het 
woord Aantrekking :) fchoon ik de zaak zelve niet 
wil ontkennen, die zy , welken deze woorden 
gebruiken, daar door verftaan. Want wat be- 
hoeven wy de ongelukkige Woordenftryden der 
Filofofen en meefte andere Geleerden met een 
nieuw voorbeeld door dubbelzinnige woorden te 
vermeerderen? Doch laten we dit Verfchil, 
welk geheel en al op de Dubbelzinnigheid der 

woor. 
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woorden, gelyk ze het noemen, uitkomt, thans 

daar laten. Maar nu, of deze Dubbelzinnigheid 

van ’t woord Aantrekking heeft ontrent ons te- 
genwoordige onderwerp den grooten New 7oN 
misleidt, of de geheele Kragt van zyn-Befluit 
heeft een zeer aanmerkelyk g gebed, Zo dikwils, 
gelyk we terftond hoorden, hadt NewToN 
vermaand, dat het woord Mantrekking gene Wer- 
king, noch natuurlyke Wyze van Werking , maar 
blotelyk flegts, om ’t met weinige woorden te 
zeggen „een Verfchynfel [der natuurlyke Ligchamen] 
by hem betekende; en nu beweert hy terftond 
dat de Dwdailftêrren eene onderlinge Aantrek- 
king hebben, en. hy meent, dat zulks door die. 
derde Wet van Beweging kan bewezen worden. 
Verftaat hy-dan niet eenige Werking, of eenige 
natuurlyke Wyze van werken, hoedanige hy buiten 
twyfel door die derde Wet van Beweging te 
kennen geeft, onder de benaminge van Aantrek- 
king? En neemt hy derhalve dat woord nu niet 
in een- geheel anderen zin, dan waar in hy zo 
dikwils tot nog toe gezegd hadt, dat het van 
hem genomen werdt? (o) 

In 

_(o) Dewyl.derhalve die onderlinge Aantrekking tus- 
fchen de Dwaalfterren door de derde Wet der Beweging 
gene plaats heeft, kan ook de Zwaarte-weging {Gravitatio) 
(welk woord New Ton, ik weet niet om welke reden of 
met welk regt, in den zelfden zin gebruikt) onder die 
Dwaalfterren niet gezegd worden onderling te zyn. Ook 
zal miffchien nimmer bewezen worden, dat dezelve, in 
dien zin, waarin wy deor dat woord allerleie Pooging det 

JL Deer. C 5 Lige 
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Inderdaad, dat de zeer geleerde Man zig niet 
genoeg gewagt heeft tegens deze Dubbelzinnig- 
heid, fchynt ook zelfs ten hoogften waarfchyn- 
Jyk uit die plaatfen in zyne Vragen der Gezigtkun- 
de , waarin hy zekere aantrekkende Kragt aan de 
Ligchamen toefchryft, met welke het hem toe- 
febynt dat de Werking der Ligtflralen eene zeer groo- 
te gelykenis of overeenkomft heeft (p); Ja, aan het 
Glas fchryft hy toe cene zekere kragt, die de flra- 
len , welken in’t Ledige uitlopen, te rug trekt en te 
rug an gt (q) : en dat de Aantrekking van ’t Glas 
die ftralen, of door baar te buigen breekt, of door 
baar te rug te brengen terugkaatft (rt) , en dat de 
fralen door zekere kragt, die in het Glas is, terug- 
getrokken worden (s): en dergelyke andere zaken 
meer, welken men daar lezen kan. En waar- 

Iyk, 

Eigchamen, die door eenige Kragt tot een gemeen Mid- 
delpunt neigen, gemeenlyk verftaan, onder de Dwaalfter- 
ter plaats heeft, of plaats kan hebben. 

(p) Gezigtkunde, Lib. 111. queft, xxix. pe 299. ex In- 
terpr. Clarks. 

(qa) Ibid. 
Cr) Ibid. p. 300. 
(s) Mid. ’t Is egter vreemd, dat de zeer Geleerde Man, 

ma dat hy dit met uitdrukkelyke woorden -hadt beveftigd, 
mogthans een weinig daar na, in de XXXI, Vraag, bl. 304. 

wederom fchryft; ‘t Geen ik Aantrekking noem, kan mif- 

Jebien ook veroorzaakt worden door Aandryvinge, of door 
eeniee andere middelen, die aan ons onbekend zyn5 enz. 

Waarlyk, de kragt, welke in het Glas is, kan van gene 
Aandryvinge , die van het Glas verfcheiden is , ontftaan 

of afgeleid worden, 
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Iyk, het is my niet wonderlyk voorgekomen, 

dat hy in dit fluk het gevoelen miffchien ge- 

wolgd is, welk hy in zyne jeugd van anderen 

hadt ontfangen; dewyl hy in {taat geweeft is die 

oude Dwaling, van de Hervorming der Hoof dftof= 

en, ter zelfde plaatfe ‚ weder levendig te ma- 

ken (t). Zo groot is de kragt der Vooroor- 

deelen, zelfs in de grootfte Mannen ! 

Me 

(&) Ibid. Queft. XXX. 

Het Wervolg , waarin de Gedagten van eenige Na- 

tuurkwndigen, na Newton, over de Aantrekking; 

worden wvoorgefteld, zal in bet volgende Stukje 

plaats vinden. 

4 Deen - HIS- 
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En zal, bedrieg’ ik my niet, over het on- 
derwerp van deeze Verhandeling zig ver- 

wonderen. Zelfs twyfel ik niet of veele zullen 
de Stof, waar over ik hen onderhouden wil , de 
aandacht van Groote Mannen onwaardig keu- 
ren, en den arbeid, dien ’k aan dezelve heb ten 
kofte gelegd, verlooren achten. Op den enke- 
len naam van Mol, welke aan het hoofd van 
dit myn ftukje ftaat, zal men miffchien de 
proeven, welke ik omtrent dit kleine beeft ge- 

nos 
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nomen heb, met even veele verachtinge beje- 

genen, als ’t Dier zelf. Immers de Mol heeft het 
ongeluk gehad , dat anders geeftige en bekwaa- 
me Lieden, niet dan ter loops en van zeer verre 
t oog op haar flaande , een door de ondervin- 
ding’ om ver geworpen Vooroordeel opgevat 
hebben , het welk de grond is van 't bekende 
Spreekwoord, blinder dan eene Mol, Dus met de 
daad geloovende, dat zy zelfs blinder was dan 
Tirefias, hebben zy een het allerlaagfte denk- 
beeld wegens haar gevormd, Evenwel de Na- 
tuur heeft haar behoorelyk voorzien van oogen, 
wel in der daad zeer klein en diep geplaatft, 
doch in allen opzigte overeenkomftig met de om- 
ftandigheden van zulk een klein gedierte, en in 
fcherpte miffchien ’t gezigt van veele, welke 
haar verachten , overtreffende. Niet gegronder 
zyn ook de Redenaaren en Dichteren , in de 
vergelykingen, die ze van de Mol ontleenen , om 
eenen laagen en kruipenden geeft te befchryven. 

Elk Rechter dan, die gewend is de dingen 
_ van hunnen kwaaden kant in te zien, en die zig 

zal willen haaften om te vonniflen, zonder be- 
voorens op de aaneenfchakeling van zaaken ge- 
let te hebben, zal niet in gebreke blyven te zeg- 
gen, dat deeze Verhandeling.de vrucht is van 
Eenvoudigheid en Ledigheid ; en dat ik my in 
het geval bevinde van die menfchen , welke 
hunne Leevensdagen flyten met Vogelen, Kik- 
vorfchen , Slangen , Hagediflen en Eekhoorentjes 
te vangen, en alles, tot Rotten en Muizen toe, 

L Deer, by- 
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byeen te zamelen, om daar in hunne verluftigin= 

gen, die van hunnen geeft geen’ hooge gedach- 
ten geeven, te vinden. 

Behoort ’er wel veele fchranderhêid , zal men 
zeggen, om zelfs met den eerften opflag niet te 
zien, dat het Graf en de Uitvaart van eene Mol 
geen voorwerp is van groote aangelegenheid? 
Zouden ‘er mooglyk wel omtrent de Begraafnis 
van zulk een Lyk zoodanige grootfe en op- 
merklyke omftandigheden plaats hebben, dat zy 
dienen zouden om aan de Godsdienft-Plegughe- 
den of de Oudheden eenige opheldering te gee- 
ven ? 
Op dergelyke gronden is het dat deeze Keur- 

meefters, die nergens om denken dan het werk 
van een ander zwart te maaken , deeze gantfe 
Verhandeling op ftaande voet van de hand wy- 
zen ‚en, als door hoogeren geeft gedreeven, alle 
de Proefneemingen, die ik ter deezer gelegen- 
heid gedaan heb, voor onnut verflyten zullen, 
door te beweeren dat het Gemeen geen het 
minfte voordeel daar uit trekken kan. 

Buiten kyf is deeze verontwaardiging tegen 
de Mol een geoorloofde zaak , om dat het elk 
eenen vry ftaat te denken zoo het hem behaagt, 
en ’er niets is waaromtrent grootere verfchil- 
lendheid heerft dan in de fmaaken, in de be- 
oordeelingen van Geleerden en Ongeleerden, 
en in het voorwerp dat elk voor zyne byzondere 
opmerking en naarvorfingen zig verkieft,. Een 
menfch, die zig agn den leevens-trant van een 
a Ho- 
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Hoveling heeft overgegeeven, of aan de Staat 
kunde, of aan het Krygs-ampt , ziet eene Mol 
met gants andere oogen aan dan een Natuur- 
kundige; en deeze wederom , op zyne beurt, 
befchouwt haar op eene geheel andere wyze dan 
de Huisbezorger, de Dichter, de geleerde Keur- 
meefter , of de Letter-konftenaar. Wat den ge: 
meenen hoop betreft, alles, wat die’er van denkt; 
is wild en ongefchikt, | 

Dit alles belet egter niet dat het werk en dé 
proefneemingen van den Natuurkundigen, hoe 
eenvoudig zy zig mogen voordoen, van dien 
aart zyn, dat ze aan niemant moeten mishaagen. 
Zy koften wel veele moeite aan den genen, die 
‘er zig aan overgeeft; maar zy dienen ook om 
de waarheden der Natuur-kennifle op vaften 
grond te veftigen, welker waarde en gewicht 
verre weg de gedachten overtreffen , die men ’er 
zig, in gevolge van zulk een voorbaarig oordeel , 
als gezegd is, van gemaâkt had. 

’t Zy hoe ’t wil, dit kan ik my ten minfte niet 
verbeelden, dat iemant in ernft zou denken, dat 
dit Graf der Mol een droom zou zyn ‚dien ik waas 
kende gehad zou hebben, of dat dit kleine beeft, 
zoo haatelyk by anderen, my eenigen byzonde- 
ren dienft gedaan moet hebben, welken ik zoú 
willen vergelden: of eindelyk dat dit gantfe ftuk 
niets anders zyn zou dan een loopje, gegrond 
op deeze of geene eigenfchappen; welke ik dit 
dier al boertende toefchryve. ’k Ben oneindig 
‘vreemd van zulke ontwerpen! De Mol is geen 
ek Deer. dier 
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dier, dat of beminnelyk, of nuttig genoeg ‚is om 
het met zoo groote onderfcheidinge te behande- 
len. Zy en haar’'s gelyke doen te veel ondienft 
aan onze Tuinen, aan onze Velden, aan onze 
Weiden ,om haar zoo veel’ Eerte bewyzen. Men 
moet haar eerder onder onze hoofd-vyanden, 
onder de voornaamfte vernielers onzer goederen 
tellen; en ’t is uit hoofde van de aanmerkelyke 
verwoeftingen , die zy aanrechten „dat een dood- 
vonnis, om zoo te fpreeken, zedert veele eeu- 
wen tegen haar geveld is geworden ; en dat elk „ 
die haar betrappen kan , haar doodflaat zonder 
genade, Zou ’k my dan vermaaken gaan met 
zulk een dier een Grafzuil op te rechten, enkel 
uit verkiezing van myn fmaak of uit genegen- 
heid! 
Men zou my, ik ftem ’t toe, de voorbeelden 

kunnen tegenwerpen van een party vrouwtjes, 
welker geeft , zoo zwak als haare lighaamen , haar 
aan dergelyke buitenfpoorigheden overgeeft, en 
haar tot eene onbegryplyk malle liefde voor al- 
lerhande foort van beeften vervoert. In gevol- 
ge van haare Mildziektens en Opfteigingen dik- 
werf d'eenzaamheid zoekende , verzachten zy 
haare kwaalen door rondom zig eene menigte 
voort te fokken van Hondjes, Katten, Spreeu- 
wen, Vinken, Sysjes, Kanarievogeltjes „, Par- 
kieten en andere dieren, aan welke zy menig- 
maalen een meer dan menfelyk verftand toeeige- 
nen , en welker gezelfchap haar duizendmaalen 
aangenaamer, of ten minfte draaglyker, voor- 

komt; 
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komt, dan dat van de wysfte of vrindelykfte men- 
fen. 

Gebeurt het dan , dat deeze lieve beeften, ’t 
zy uit gebrek van eeten, ’t zy van de kwaade 
lugt, die zy van de zieke inademen, welke hen 
koeftert en ftreelt, koomen te fterven, onein- 
dig zyn de misbaaren over dat verlies. De gek- 
heid gaat zo ver, ik fchaam' het my bykans te 
zeggen, dat men aan deeze krengen meerdere 
Eer bewyft, dan meriig Lyk der Helden geniet „ 
die op het bed van Eer geftorven zyn ;men wind 
de overleedene Hondjes, Katten en Papegaajen 
in de koftbaarfte ftoffen, legt ze op kuffentjes 
van dons, en begraaftze, met één woord, in al- 
le ftaatfie; belaftende aan de huisbedienden, op 
dat 'er aan hun uitvaart doch niets ontbreeke’, 
om ‘er by te blyven, en hen met een eerlyk ge- 
leide na het graf te brengen. 

‘t Is niet in den rang van zulke vreemde en 
belaglyke Begraafeniflen , dat men deeze van 
de Mol, waarvan ik fpreeken zal, moet ftel- 
len. ’cIs hier te doen over een geval, ’t welk 
in de huishoudinge der Natuur zyne plaats ver= 
dient, en altoos in zekere getyden van het jaar 
gebeurt, zo geene byzondere beletfelen het ver- 
hinderen en de anderfins onverzettelyke order 
der natuurlyke oorzaaken wederftreeven. De 
zaak is my tot nu toe onbekend geweeft, en‚zoo 
ver ik heb kunnen nagaan, is er by alle Natuur- 
onderzoekers en by allen, die over diergelyke ftof- 
fen gefchreeven hebben, een diep ftilzwygen van; 

L Deer, D veel 
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veel min heeft iemant hunner van dit natuurlyk 
verfchynfel met de vereifchte naauwkeurigheid 
rekenfchap gegeeven, 

De eerfte gelegenheid, die my op deeze zaak 
het oog heeft doen veftigen , is my voorgekomen 
door middel van eenen brief van den Heer Lan- 
ge, predikant van ’t Dorp Cartefte in de Havel- 
fe Kreits, aan onze Akademie voor twee jaaren 
gefchreeven, waar in hy de zaak, zoo als ze by 
hem waargenomen was, opgaf en verzogt dat men 
ze onderzoeken zoude. Herhaalde reizen hebik 
‘er my toe gezet, om grondig te verrieemen waar- 
omde Mollen, die by ’t een of ander toeval naa 
haaren dood op ’t oppervlak der aarde blyven 
liggen, in korten ftond onzigtbaar worden en 
de handen van die ze zouden willen wegneemen 
fehynen te ontfnappen. De Proeven, die ik zal 
verhaalen, zullen klaarder dan de dag doen zier 
wat ’er van deeze Mollen worde, en of zy door 
andere dieren verflonden, dan in aller manie- 
ren begraaven worden. 

_ Naar ik ’t begryp zou ’t overbodig werk zyn 
hier „door eene lange reeks van bewyzen , de na- 
tuur in de zekerheid van die order te ftaaven, 
welke aan alle de Ryken, waar in men de lig- 
haamen deezer wereld verdeelt *, gemeen is: 
en veel tyd te fpillen om te verklaaren , dat de 
onderhouding van alle Levendige Schepfelen, die 

de 
* [Zy worden van de Natuur- onderzoekers in. drie 

Ryken onderfcheiden, naamlyk in het Ryk der Dieren, het 
Ryk der Planten en het Ryk der Steenen.] 
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de Natuur hervoortbrengt, gegrondveft is op den 
dood en het bederf van Schepfelén, die vooraf: 
gegaan zyn. Niets is 'er waar aan de Ondervin- 
ding baarblyklyker getuigenis geeft ,en ‘tis voor 
de Réden gemaklyk de oorzaaken daar van te 
ontdekken. 

Even zeker weet men ook, dat by de meefte. 
volkeren de menfen de Lyken hunner geftorve- 
nên ter aärde beftellen, of in hun geheel, of in. 
gedeeltens, naar de verfcheidenheid van hunne ge- 
bruiklykheden ; als ook dat zy „die zig nog by de 
oude gewoonte houden van hunne Liyken te ver- 
branden , aan de enkele affche van die geftorven 
zyn deze laatfte eer bewyzen. 

Sommige Natuurkundigen hebben ons verhaalt 
dat de Mieren op dezelfde wyze haare dooden 
begraaven ; maar ’t is nog niet beflift, of zy die 
met ’er daad ter aard beftellen, dan alleen maar 
buiten haare onderaardfe verblyfplaatfen ftoo- 
ten * Ondertuffchen is ’t genoeg bekend, das 
bykans alle dieren niet begraaven, en zelfs de 
Lyken van hun foort niet aanraaken; maar dat 
‘er eenige zyn, en wel die van roof, van raäuw 
vlees en rotte krengen leeven , welke zelfs de 
dooden van hun eigen foort verflinden. Die 
voornaamelyk deeze gewoonte hebben, zyn de 
Zwynen „de Honden ‚de Wolven ,de Voffen, de 
akte, en andere dergelykee beeften. De 

® [De Byën werpen haare dooden buiten de korf. 3 
L Des Dz 
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‚ De Los * in tegendeel, welken men onder de. 
Roof-dieren telt, en voor wien het warme bloed 
van andere beeften zoo groote lekkerny is, de 
Lyken , die zig tot verrotting zetten , daar laaten- 
de,doet iets „het welk my dunkt de aandacht te 
verdienen van allen, wien de Natuurlyke byzon- 
derheden ter harte gaan. Te weeten, naadat 
deeze bloeddorftige en looze bos-tyran eene Ree; 
een Hert, of eenig dergelyk roof, de keel heeft 
afgebeeten en ’t bloed daar uit gezoogen, plukt 
hy terftond van ’t naaftgelegen hout zoo veele 
blaaden af, als noodig zyn om ’t Lyk, dat hy 
geveld heeft, te overdekken , en verbergt het dan, 

al vry behendig onder dezelve: vervolgends pakt, 
hy zig van deeze plaats, in ’t bos, zoo gezwind 
weg als hy kan, en verfchuilt zig een geruimen 
tyd eer hy weder voor den dag komt. 

Deeze manier van zyne prooi te bedekken 
of te verbergen, die in zeker opzigt naar be- 
graaven wel gelykt, noemen de Hoogduitfe Ja- 
gers das verbrechen des Luchfes,en ’t Kunftwoord, 
dat zy hebben om deeze daad van den Los uit te 
drukken, is, der Luchs hat das Wildbret verbrochen. 

Ik wil my niet ophouden met te verhaalen, 
wat de Zchneumons f en fommige andere bloede- 

Jooze 
hd mer, Felis 7a. &8a. Syft. Nat. Linner. Zie de 
figuur en befchryving van dit dier onder anderen inde Me- 
moires de V Academie Royale des Sciences. Tom. 111. p. 125] 

“_f [Door deezen naam worden die foorten van Vliegen 
betekent, welke vier vliezige vleugelen hebben, en wel 

ker angel aan de aars driev ne is: . 
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fooze diertjes doen, dewelke, naa het dooden. 

van Spinnen, Rupfen enz. , Weele onder de aar- 

de fteeken, om ’er ine eyeren in te leggen; 

alleen zal ik zeggen, dat met dit bedryf de be- 

graaving van de Mol de meefte overeenkomft 
heeft; wyzende ik de liefhebbers , die meer ge- 
vallen van deezen aart willen weeten , na de Na- 
tuurlyke Hiftorie. 
Om dan tot de Mol zelve te koomen , het 

dient hier niet ter zaake van dezelve eene 
befchryving te geeven , of de middelen op te 
haalen , waar van zy zig, zoo tot haar onder- 
houd , als tot voortteeling van haar geflacht, be= 
dient, maar ik bepaale my tot die omftandighe- 
den, kelk rechtftreeks ’t doelwit, dat no my 

in dit gefchrift heb voorgefteld, kunnen tref- 

‘ 

ú 
£ 

fen. De Mol houd haar meefte verblyf onder 
de aarde, en elk weet dat zy aldaar haar voedfel 
vind. Men ziet haar zelden boven op den 
grond, inzonderheid by daag , behalven dat het 
in de Lente nu of dan gebeurt dat het water, de 
Mols-ritten vervullende , de inwooners nood- 
zaakt daar uit te trekken , ‘en toevlugt voor ee= 
nigen tyd, of in holle boomen, of dichte bos- 
fchagien te neemen, of wel geheel van woon- 
ftee te veranderen. In den Koppel-tyd komt de 
Mol ook nu of dan boven de aarde ; het mannete 
je echter meer dan ’t wyfje, inzonderheid wan- 
neer het eenigen ongenodigden gaft verneemt, 
die op zyn wyfje is verflingerd, als welken het 

_wegjaagt en in dolle drift tot boven op den 
wid. Deer. D 3 grond 

EE 
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grond vervolgt. Somtyds is dit gevecht zoo 
verwoed , dat de kampioenen noch zien noch 
hooren, en men, eer ze denken te ontkoomen, 
hen vertrappen kan. De Honden, Katten en 
Egels loeren gemeenlyk op haar, en maaken ’er 
jacht op in deezen tyd. 

Maar alhoewel de Mol niet dan aen of 

zelfs nooit, boven op den grond zig vertoone, zy 
is nogtans in haare loopgraaven geenzins veilig 
tegen de hinderlaagen van het Wezeltje. Dee- 
ze vyand van de Mol is inderdaad bykans de ee- 
nigfte, welken ik ken ; maar hy is zeer ge- 
vaarlyk: hy gaat de Mol tot in het binnenfte 

van haare wooning aantaften, en, naa haar ge- 
dood te hebben, vergaft hy zig op haar vlees, 
zoo vers als ’t is. Ik heb nog geene zekere proe- 
ven dat de Wezel doode en rottende Mollen, 
die boven op de aarde liggen , wegneemt 3 
den Egel heb ik het meermaalen zien doen. 
Klein in getal zyn de dieren, voor welken de 

Mol een fmaakelyk koftje is, maar dit belet 

niet, dat veele haar den oorlog aandoen en zon- 
der lyfsgenade uitroeijen: maar, zoo ras zy ge- 
ftorven is en begint te flinken , ’t welk al vry 

Áchielyk gebeurt, wil noch Hond noch Kat, 
fchoon anders zoo heet om haar te vervolgen en 
te dooden, haar aanraaken; te vreemder, ome 
dat deeze beeften anders uit eigen aart fomtyds 
mylen ver loopen om andere rottende Lyken, zelfs 
die van menfen , op te zoeken en te verlinden; 
‘t geen men doorgaands zien kanop de Slagvelden. 

De 
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De Jacht-honden, die het wild dooden, leve- 
ren een dergelyk voorbeeld: gemeenlyk bekreu- 
nen zy zig niet om verfcheide foorten van Voge- 
den , inzonderheid Water-vogelen, raauw of gee 
kookt, te eeten „en niettemin hebben zy vermaak 
om ze van agteren op't lyf te vallen, en ze in den 
bek heen en weer te fchudden: n welk zy ook 
meeftal doen aan de Lyken, die ze hier of gaar 
ontmoeten. 

Ik weet niet zeker of de Vos, de Wouw, de 
Nachtuil , de Raven en verfcheide foorten van 
Sperwers, welken de honger meermaalen „als zy 
geen’ andre roof vinden, noodzaakt om zig met 
Kikvorfen, Kevers en Rotten te vergenoegen,zoo 
verre koomen „dat zy ook op doode en ftinkende 
Mollen aazen. 

Dan, men moet zig niet verwonderen, gelyk 
{ommige doen, dat men boven op den grond niet 
dan weinige of geene doode Mollen vind: want 
voor eerft blyft alle jaaren het grootte gedeelte, 
van die natuurlyk fterven,dieper of ondieper onder 
de aarde, en verrot daar gemaklyk , zo uit hoof- 
van de kleinheid van’: beeft, als van de weekheïd 
zyns lighaams, zonder by ons in aanmerking ge- 
noomen te worden. Ten minften een gelyk 
getal van Mollen word door verfcheide foor- 
ten van vyanden, ons meeft nog onbekend, ver- 
nield en terftond in afgelegene plaatfen wegges 
fleept. Alleen fchiet’er dan dat klein getal over, 
het welk ’s menfchen fchranderheid door vecler- 

leie daar toe gefchikte werktuigen om doct koo- 
ala DEEL, D 4 men, 
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men, of dat tu{len de tanden der Honden , of 
tuffen de klaauwen der Katten valt, welke, haare 
woede aan de Mol verzadigd hebbende, haar bo- 
ven op den grond, in de tuinen , weiden of vel- 
den, laaten liggen. 

Van deeze laafte is het dat hier inzonderheid 
gehandeld word. Agteloos weggefmeeten ziet 
men haar naauwlyks op de aarde liggen , of zy 
fchynen te verdwynen; en daar omtrent vraagt 
men ,„ wat is dat geen °t welk haar wegvoert? Al- 
hoewel nu zulk his van zaken doorgaands beuze- 
lingen fchynen,op welken men zig niet verwaar- 
digt acht te flaan, daar zyn egter altoos Lief- 
hebbers van de berichten der N atuurlyke Hiftorie, 
diein zoodanige onderzoekingen zig verluftigen. 
Zy hebben dan waargenomen , dat de gedoode 
en boven op den grond gelaatene Molten , deeene 
rafler, de andere traager, maar alle altoos zon- 
der fout, onzigtbaar worden; en dat de fchie- 
lyk-of langzaamheid van dit verfchynfel van de 
verfchillendheid van den grond, van de gelegen- 
heid der plaats, van ’t jaargetyde, en de geftel 
tenifle der lugt afhangt ; zonder zig nogtans 
te hebben kunnen verzekeren waarom, wan 
neer, en op welke wyze deeze Mollen wegge- 
nomen wierden. Gaarne erken’ ik dat ik altoos 
eerder gedacht heb dat verfcheide dieren haar 
wegvoerden en verflonden, dan dat ik my ver- 
beeld zou hebben dat zy zo geregeld begraas 
ven wierden. Het eerfte gebeurt wel nu of dan, 
en ik ben zelf Giesen getuige daar van ge= 
heir _ weeft; 
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areeft , maar ik erken tevens, dat het in”’t groot 
aäntal ‘van herhaalde proeven; welke ik hier. 
omtrent genomen heb, niet meer dan drie reizen 
gebeurd is dat de Mollen; welke ik had op den 
grond gelegd „door de Egels weggeroofd zyn ge- 
worden. Ik heb gevolglyk recht om te zeggen,‘dat 
dit niet dikwils voorvalt zmaar voeg er tevens tot 
opheldering by, dat het wegrooven van de Mol: 
len meer of min kan gebeuren, naar maate in het 
faizoen een vogtige koude heerft, en de'gewoo? 
ne Doodgravers van de Mol-of nog niet aangekoo- 
men of reeds vertrokken zyn, of dat eindelyk 
het een of ander beletfel hen verhindert zig dan 
't gewoone werk te begeeven. 

Dit alles ter zyde gefteld zynde, houd ik my 
ten volle verzekerd en overtuigd, dat de Mollen, 
waar van ik fpreeke, vry in eene plaats, die een 
weinigje vogtig is, nedergelegd zynde ‚boven op 
eene aarde, die of fyn of middel \maatig is, voor- 
zeker binnen den tyd van drie dagen, ja dikst 
als ’t weder zeer warm is, in twaalf of zeftien 
uuren, verdwynen zullen. Maar wanneer zy by 
toeval koomen te liggen op eenen fteenagtigen 
grond, op klei, of eene moerige, harde aarde, 
of in eene plaats, die met mos begroeid of moer- 
aflig is en daar verfcheide foorten van liezen en 
biezen zig famen vlechten; of ook in tegendeel 
wanneer zy op den eenen ge anderen gul-zandi- 
gen en heeten grond, of op eenige uitgedroog- 
de plaats onder de boomen of heefters vallen; als 

dan gaat haare Begraafenis zeer traaglyk voort, 
„Y. Deer, D 5 en 
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en gebeurt zeer dikwils in ’t geheel niet; maar, 
meer dan drie dagen in zulke plaatfen gelegen 
hebbende, lokt haar rottige flank deroof-beeften 
derwaarts, die haar by nagt wegneemen en dus 
haare uitvaart voorkoomen. 

Ik heb ten deezen opzigte een zeer groot getal 
van proeven genomen, waar van ik alleen maar 
een gedeelte zal verhaalen, kiezende die inzon- 
derheid uit, welke de zaak „die ik hier voordraa- 
ge, in een vol daglicht zullen kunnen zetten en 
tot bewyzen dienen , welke het {tuk ten eenc- 
maal zullen afdoen. 
Op den 22ften May van ’t jaar 1750 was eene 

Mol , die voor den middag gevangen was, het eer- 
fte onderwerp, waar medeik aant werk ging. Ik 
bragt haar"in eene tuin, boven op een zagte , vogti- 
ge en zwarte aarde, en den agften derzelfder 
maand, naa den middag, vond ik dat zy reeds ter 
diepte van een handbreed van de oppervlakte 
der aarde neder was getrokken, Zy lag nog on- 
veranderd in ’ zelfde poftuur, als ik haar gelaaten 
had, en haare grafftee ftrookte net met de leng- 
te en breedte van haar lighaam. „Op den asften 
was deeze grafftee nog de helft dieper gezakt. 
Ik nam behendiglyk de aarde van de Mol af, 
welker Lyk nu gruwelyk ftonk. Zy fcheen uiter. 
lyk niets befchadigd te zyn, uitgenomen, dat 
haar buik zeer plat, ingevallen en gefronft was. 
Recht onder het Lyk vond ik kleine holtens, die 
open ftonden, en daar in vier Torren (Scarabeos 
smorticinië)) waar van twee de andere in grootte o- 

ver- 
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vertroffen , waar uit ik gifte dat dit wel twee 
paaren van dit foort’van Infeêten mogten we- 
zen. Hier naa zal ik ’er meer van zeggen , zon- 
der evenwel haare geheele Hiftorie op te gee- 
ven, doch bepaale my alleen binnen een foort 
van verhaal. 

Niet anders dan deeze vier Torren kunnende 
ontdekken, die van alle kanten met zeer kleine 
Luizen bezet waren, liet ik haar weder in het 
graf, verfchuilende zy zig zeer {chielyk onder 
de aarde, Vervolgens lei ik de Mol weder daar 

in, ter zelfder diepte als ik haar gevonden had, 
en naa ’er zagte aarde boven op geworpen te 
hebben , liet ik dit gantfe werk, zonder daar aan 
te raaken, beruften, geduurende den tyd van, zes 
geheele dagen; 

_ Op den raden Juny nam ik het zelfde Lyk ’er 
weder uit „het welk nu in den hoogften trap aan 
t rotten was en al zyn haair verlooren had. Ik 
‘vând de buik gebrooken en geledigd van de in- 
gewanden, en’t gantfe lighaam krielde van klet- 
ne witte, korte, en breede wormpjes, omtrent 
zeftig of tachtig in getal, die aan ’t geheele ftuk 
de gedaante gaven van een gelardeerd hagje 

vlees. Deeze kleine maden, zo ver men aan de 
uiterlyke tekenen gewaar kon worden, waren ’t 

huisgezin der bovengemelde Torren: maar niet 

gemaklyk was ’t te raaden hoe zy gebooren en 
zoofchielyktoegenoomen waren. De vier Tor- 
ren vond ik daar benevens in haare hoolen, en 

daar en boven nog een ander zeer klein Torretie, 
Bel. Deer. dat 
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dat rond, zwart uit den groene, en zeer nel 
Was. 

Alle deeze omftandigheden deeden my giffen, 
dat het de groote Torren waren, die de Mol ter 
aarde befteld hadden, en ’k dacht gegronde re- 
den te hebben om'te gelooven , dat zy haare 
Eieren onder de aarde hadden neêrgelegd in de 
met haair bezette huid van’tdier „dat zy begraa- 
ven hadden; dan, om myne giffingen in zeker- 
heid veranderd te zien, kwam ’t my noodzaak- 
lyk voor zulke proeven te neemen, die my het 
geheel beloop van dit werk op de zekerfte en 
duidelykfte wyze onder ’t oog zouden moogen 
brengen, 

Tot dit einde droeg ik deeze vyf Torren, met 
twintig van haare jonge wormpjes, weg in een 
doos, die met aarde was gevuld; en de Mol lei 
ik wederom in ’t graf. Toen nam ik nog dien 
eigen dag een wyde glaaze fles, die omtrent zes 
mingelen water hield, welke ik, tot omtrent de 
helft, met wat vette, vogtige en rulle aarde 
vulde; en daar in deed ik de vyf Torren met de 
kleine maden. Naauwlyks waren zy op deeze 
aarde, of zy kroopen ‘er in en kwamen in geen 
dag te voorfchyn. Wat de kleine wormpjes be- 
langst, alleenlyk fommige ‚ die de allerfterkfte 
waren, begroeven zig mede in den tyd van één 
minuut; maar de overige, die zwak waren , mis- 

fchien doordien het dekfel van de doos Ke te 
fterk tegen de aarde had gekneld, bleeven om- 
trent een uur boven ; waar naa zy, langzaam 

m voort 
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voortkruipende „mede onzigtbaar wierden. Ver- 
volgens bragt ik dit glas, met een doek van bo- 
ven overdekt, in een tuinhuis, maar de aarde 
droogde daar in vry fchielyk uit, ter oorzaake 
‚van de hitte. 

_ Op den rgden Juny,naa den middag lei ik bo- 
ven op de aarde „in ’t midden van de fles, twee 
doode Kikvorfen van middelbaare grootte, de 
eene digt' aan de andere, op zulk eene wyze, 
dat, om gelegenheid te geeven tot de waarnee- 
mingen, die ik my voorgefteld had, de eene op 
haare buik, de andere op haare rug lag. Naa 
verloop van drie uuren begonnen alle de Torren, 
uit de aarde voor den dag koomende / over de 
lighaamen der kikvorfen heen te loopen; maar 
zy hielden zig niet lang daar by op, poogende 
vlugt te-maaken om uit de fles te ontfnappen. In 
‘t eind kroopen zy weêr in de aarde; en won- 
derlyk was het om te zien met hoe veele moeite 
dit toeging, naardemaal de oppervlakte der aar- 
de, die zeer fterk uitgedroogd was, telkens in- 
ortte „ naar maate zy die uitgroeven; inder- 

voege, dat de Torren noch haare holen maaken s 
noch dezelve in {taat houden konden. Dit bee 
merkende, bevogtigde ik de aarde, door ’er een 
hand vol nat kaf op te leggen; want ik wilde 
niet hebben dat het water te fchielyk, maar van. 
langzaamer hand ‚ daar in zoutrekken, en zig aan 
alle kanten even veel verfpreiden. Ik merkte dat 
deeze befproeijing dikwils herhaald moeft wor- 
den. Kort hier naa kwamen de Torren weder. 
BE DEE. voor 
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voor den dag, kunnende nu met meer gemak 

graaven, en zy begonnen op nieuw, als te voo- 
ren, rondom de Kikvorfen heen te loopen : op 
welke haare bezigheid ik tot ’s avónds ten 10 uu- 
ren lette, naa welken ftond ik niets meer kon 
verneemen. 
Op den rqden Juny, ’s morgens ten 4 uuren, 

vond ik de eene Kikvors, die op hadr rug lag, van 
het midden der fles na den kant gefleept en gants 
en al begraaven. Zy was met eene evengelyke 
tombe overdekt als de Mol, waar van gefprooken 
is: en ’t kwam my voor dat niet meet dan een 
enkel paar der Torren deezen geheelen arbeid ver: 
rist had. Want het ander paar hield zig bezig 
met de Kikvors, die op haar buik lag, doende 
den gantfen dag niet anders ‚dán rotidom dezelve 
te loopen, als ware de toeleg om hdaren om: 
trek en grootte af te meeteù. Intuflen wêrk- 
te het kleinfte zwart bruine Fotretje om in: de 
zyden van de Kikvors;die nog onbegraavén lag; 
gaten te maaken, Dan dewyl de ondérvirding 
my leerde dat de glaaze fles in het gemelde tuin- 
huis te heet wierd, droeg ik haar tegen den ax 
vond in den tuin zelf, ten einde haare bewoo- 

ners voortaan eene vryer lugt mogten ademen. 
Den zsden Juny was de tweede Kikvors op de- 

zelfde wyze begraaven als de eerfte. En dus 
door het bewys van beide ten volle wegens het 
ftuk overtuigd zynde, begreep ik ligtelyk, dat 
dezelfde zaak aan andere kleine beeften kon ge- 
beuren ; doch om hiervan behoorlyke zekerheid 

te 
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te bekoomen, oordeelde ik nog andere proeven, 
met geene mindere oplettendheid, te moeten 

neemen, om de gantfe ontdekking door te zetten 

Zoo ver zy gaan kon , en myn beft te moeten 
doen om op de daad zelve deeze zoo behendige 
en naarftige Doodgravers in hun werk te betrap- 

peù door aandagtiglyk het gantfe beloop van 
hunne bezigheid dwars door ’t glas heen te be- 
fchouwen. Ook was myn toeleg naa te gaan of 
alle, dan ‚wel de meefte foorten, van kleine dieren 
naa hun dood begraaven wierden. In alle wel- 
ke opzigten ik ’t geluk gehad heb naar myhen 
wens te flaagen. 
Naauwlyks was de laafte Kikvors begraaven, 

of ik nam een Diftelvink, die zes uuren geleeden 
was geftorven, en nog geene de minfte kwaade 
lagt had. Ik lei hem op zyn rug midden in de 
fles, en eenige oogenblikken daar naa vertoon= 
den zig de Torren, vaardiglyk uit haare holen, 
die ze voor de Kikvorfen gemaakt hadden, voor 
den dag koomende. Naa den tniddag ten drie 

_uuren zag men om het Vogeltje niet meet dan een 
paar der Torren, gants en al overdekt met zeer 

kleine Luizen, inzonderheid de grootfte, die ik 
voorhet wyfje aanzag. Kort hier naa begonnen 
ze beide haar werk , met de ‘aarde van onder 

_ den Vink weg te vroeten. Zy maakten eene 
_ holte ter grootte van den Vogel, rondom zyn lyk 
de aarde wegdoende en omgraavende. Zy werk- 
_ ten,omtot haar oogmerk te koomen , met de kop- 
_ pen ftyf tegen de borft geboogen, en wierpen 
Mel Dern, in 
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in korten ftond rondom den Vink een kroon op 
van aarde als een kleine fchans, dewelke, toen 
x werk gedaan en ’t Vogeltje in het graf geval- 
len was, over het zelve heen ftortte en het bedek- 
te, en dus de reeds gemelde Tombe uitmaakte, 
_ Dikwils zoud gy gezegd hebben, dat de Vink 
nu eens zyn kop dan weder zynen ftaart , zyne 
vlerken of pooten, bewoog. Zoo menigmaalen 
eenige van deeze beweegingen vernomen wier- 

_ den, zag men ter zelfder tyd de Torren haar ui- 
terft beft doen, om den Vogel in de kuil te flee- 
pen, die nu bykans geheel voltooid en van alle 
aarde geledigd was: trekkende zy hem, ten dee- 
zen einde, van onderen by de vederen heen en 
weer: en op dezelfde manier heb ik in het ver- 
volg haar zien werken aan alle de andere lyken. 
Twee volflagen uuren hadden de twee, Torren 
aan dit werk gearbeid, toen eindelyk de kleinfte; 
of het mannetje, het wyfje uit het graf dreef en 
het al bytende van den Vogel afjoeg, noodzaa- 
kende haar , zoo meenigmaal zy weder te voor- 
Íchyn kwam, in haar hol te kruipen. Eenige uu- 
ren agtervolgde deeze Tor alleen het werk, zoo 
dat ik zeggen kan, dat het zelve in ’t geheel vy£ 
uuren duurde. Ik was inderdaad verzet over 
zulken aanhoudenden arbeid van een zo klein 
fchepfel , en over den grooten hoop aarde, dien 
het bekwaam was geweeft binnen zulken tyd te 
omgraaven. Maar myne verbaaftheid nam 
merklyk toe, wanneer ik dit Infeét zyn hals zag 

uitfteken, en zig uit alle zyne magt pal zetten, 
dee- 
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deezen vogel opligten, hem eene andere plaats 
geevèn , hem omkeeren , en eénigermaate in 
het toebereide graf zag fchikken: het welk zig 
nu zoo ruim en ledig bevond, dat men duidlyk al- 
le de beweegingen en allen den handel van de 
Tor onder den Vogel zien kon. 

Naa verloop van eenigen tyd klom de Tor , uit 
haar hol koomende , eenige maalen op den Vogel, 

_ en trapte hem als onder haare voeten ; daar naa, 
dit meermaalen herhaalende, trok zy dit Lyk ge- 
duurig al verder in het graf, tot dat het merk- 
Iyk was voortgewerkt, zynde een weinig 
toegevouwen. Eindelyk fcheen de Tor, door ’c 
geftadig heen en weer loopen, wat vermoeid, 
en haar hoofd, naaft dat van het Vogeltje, 
in de aarde hebbende neergelegd, bleef zy om- 
trent een uur ìn die geftalte zonder zig te bewee- 
gen , als wilde zy ruft neemen. Vervolgens 
‘kroop zy weer geheel en al in de aarde. 

Op den 1óden Juny, ’s morgens vroeg, was de 
Vogel onder den grond gehaald ter diepte van 
twee vingeren breed: en deezen gantfen dag 
bleef het graf open, zulks dit kleine Lyk daarin, 
zig vertoonde , als liggende in eene Doodkift met 
een rand, welke nog niet was ingeftort om 
het te overdekken. Ongetwyfeld waren de 
Kikvorfen, die hier onder lagen, de oorzaak 
van de vaftieheid der aarde op’ deeze plek, en 
_beletteden dat zy niet inftortte. Des avonds 
„was de Vink nog ruim een halve vinger breed 
dieper gehaald, en zyne graftombe gedeeltelyk 

Ee Deer. E op-= 
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opgemaakt. Deeze ter aard beftelling duurde 
tot den 18den Juny, op welken dag het gantfe 
werk zyn gewoon beflag kreeg. 

Tet zoo lang egter wachtte ik niet met het 
neemen vaa nieuwe proeven , maar op den 1den 

tegen den middag nam ik een Visje, ’t welk van 
de Roodheid zyner oogen den Hoogduitfen naam 
ontleent van Rothauge (Erytropbtalmus *), en ik 
lei het naaft het graf van ’t Vogeltje, drukkende 
het tegen ’t zelve. Zoo ver ik giflen kon, had 
het ander paar Torren dit geheele Visje begraa- 
ven op den roden , en het zelve volkomen met 

de gewoone Tombe overdekt. 
Den erften Juny voor den middag lei ik in de 

fles een Vogeltje met eene roode ftaart, in ’t La- 
tyn geheeten Rubicilla f, en in ’t Hoogduits 
Rohtfchwantz , en met het zelve een doode 
Kreeft, ’s Anderen daags was de Tombe van 
den Vogel reeds voltooid; maar met de Kreeft 
was ’t anders, zynde enkel der zelver ftaart een 

wei- 

* [’tIs een foort van Voorn: in LiNNer: Fauna Suecica 

aangeweezen op No. 324. ] 

j [Het behoort tot die wy bafterd Nagtegaalen noemen: 
% is eigenlyk een foort van Kwikflaart, en heeft deeze vol. 
gende gedaante. De borf}, de vederen aan ’t agterlyf en flaart 
zynros.. Het hoofd, de hals en rug zyn asgraauw. Het 
woorboofd is wits de keel en kaaken onder de oogen zyn 
zwart. De twee middelfte flaartvederen zyn bruin. Het 
wyfje heeft eene asgraauwe kop en hals, is bleeker van 

koleur op de borft, wit op de buik, en heeft bruine flag- 
Permen, Ì \ 
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weinigje onder de aarde gehaald. Daags daar 
aan lei ik ’er eene andere Roodftaart neêr, welke 
was koomen te fterven; en op den 2sften vond 
ik haar, even als de voorige, onder de aarde ge- 
trokken. 

Ondertuffchen was de aarde, welke 5 vant tyd 
tot tyd bevogtigd had , langzaamer hand op een 
gepakt, en daarenboven fchoot niet veel plaats 
in de fles meer over om nieuwe Lyken te ber= 
gen. Ik nam dan deezen eigen dag de Kreeft 
weg, die nog niet was begraaven , en boven op 
de oude drie vingeren breed nieuwe aarde ge- 
ftrooid hebbende, lei ik wederom de Kreeft daar 
op. Aanmerklyk is het, dat zy ten eenemaal 
ledig gemaakt was door een klein gaatje dat ’er 
in geboord , en dat, zo ik my niet bedriege, 
het werk was van het kleinfte Torretje; want de 
grootfte hadden nog geene moeite genoomen om 
aan haare begraafenifle te werken. Ì 

By de Kreeft voegde ik een Kieken, *t welk 
ik zes weeken in Voorloop bewaard had; maar 
naa verloop van drie dagen vond ik my genood- 
zaakt om de Kreeft en ’t Kieken weg te neemen, 
naardien. de Torren , wel verre van ze aan te 
raaken ‚in ’t geheel niet meer voor den dag 
kwamen, zoolang zy boven op de aarde lagen. 
Even eens ging ’t toe met een Veen-mol „die ik, 
in derzelver plaats, op de aarde in het glas iel. Ver- 
fcheide maalen keerden de Torten haar om en 
“weder-om ‚ maar zy bleef niettemin onbegtfaa- 

__ ven; en in den tyd van zes dagen hadden zeke- 

oer erf ied bren = 

=| ) 
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re Wormpjes, die uit de eijeren van eenige groo» 
te Vliegen gekoomen waren, welke op.het open= 
gaan van de fles paften en daar binnen gefloopen 
waren , de Veen-mol opgegeeten en ‘er niets 
dan de ‘allerhardfte deelen van overgelaaten. 

Niets meer noodig hebbende om ten volle van 
*t geval, het welk ik oderdseken wilde, verze- 
kerd te worden, en overtuigd dat de Torren, 
waarvan gefprooken is, bynaa alle Lyken be- 
groeven van kleine beeften, weinige uitgezon= 
derd, die mooglyk te groot voor haar waren om 
ze met gemak te kunnen beftieren ; kwam het 
my evenwel nog niet waarfchynlyk voor , dat 
zulk een groote voorraad van Lyken alleen tot 
voeding deezer Infeéten noodig ware; en ik be- 
floot dat de kleine Wormen, die ilk mer de vyf 
Torren in de fles gedaan had, daar mee van 
aten ; het geen ik in vervolg ten volle bemerkte. 
Ik vond, omtrent het einde van den Herfft, by de 
uitkomft, dat deeze Wormen reeds fterk aange- 
koomen, en groot genoeg waren om alle de ge- 
zegde Lyken met graagte op te knabbelen; het 
welk my deed gelooven dat zy in de volgende 
Lente haare laafte gedaante-verwifleling onder- 
gaan, en als Torren uit de aarde voor den dag 
koomen zouden. Ook zag ik dat zy reeds zoo 
fterk geworden waren, dat, wanneer de groote 
Torren haar op zyde voorby gingen, of haar in 
’t minfte aanraakten, zy op dezelve aanvielen, 
haar beeten en met haare tanden vafthielden zoo 
Tang zy konden. 

Dan 
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Dan, om weder tot myne Proefneemingen te 
keeren, op den 28ften Juny, ’s morgens by tyds, 
wierp ik in de fles eene oude Kikvors met een 
groene Stapel, beide van het grootfte lag, be- 
neffens eenen kleinder Springhaan. ’s Ande- 
ren daags tegen den middag waren alle hunne 
Lyken volmaakt begraaven , uitgenoomen de 
agterfte pooten van de Kikvors, die nog een 
dag lang boven de aarde bleeven. Deezen ei- 
gen dag wierp ik nog een andere Kikvors in de 
fles; en op den eerften July hadden de Torren 
haar insgelyks begraaven. 
Den gden July begon ik myne Proefneemin- 

gen te doen met eenige veranderingen. Ik nam 
de verfe ingewanden van een Vis, die Amia * 
genoemd is » van eene middelmaatige grootte; 
ik wierp ze in de fles, en, zoo verre ik mag gis- 
fen, kwam het van den overvloed van voedfel 
en de fchaarsheid. van ruimte , dat de begraaving 

‚van die ingewanden niet dan nag verloop van 
vier dagen was voleindigd, Den zden tegen den 
avond maakte ik het zelfde gebruik van het Visje 
dat Alburnus t heet; en ’s anderen daags mor- 
gens vond ik het reeds onder de aarde verbor- 
gen: ik lei ook in het glas twee kleine ftukken 
verfe Oflen-lever, waar van het eene den gden 
en het andere den roden ook begraaven was, 

| Ik 
€ 

* [Het is een Vis die tat de Makreelen behoort. } 
t [Het iseen Bley. 1 7 

__L Deer, E 3 
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Ik merkte op, dat’er niet meer dan drie van 
de groote Torren waren , welke aan deeze Lever 

werkten; en dat ’er een wyfje agter bleef: ook 

zagik dat zy, geduurende den tyd van deeze proef- 
neemingen, ongemeen geplaagd wierden van die 
kleine witte Luizen, waar van ik bevoorens iets ge- 
zegd heb. Zy waren ‘er zoodanig mee bezet als 
ze uit de aarde kwamen kruipen, dat de beetert 
van deeze Luizen haar gints en her deeden omloo- 
pen, als of ze met naalden geprikt waren gewor= 
den. Zeer dikmaals gingen deeze Luizen op de 
verfe en bebloede Lever zitten, en lieten voorts 
de Torren met ruft , wel te vreden, naar het 
Scheen, dat zy met het fap van deeze Lever zig 
mogten verzadigen, 

Dit zyn de Proeven , aan welke te neemen ik 
den tflentyd van den 2rften May tot den roden 
July, zonder uitfcheiden en met eene altoos ge- 
veftigde aandacht, heb befteed. Een nieuwe 
wertooning , welke de Wespen gaven, riep my fe- 
dert dien tyd na elders , en deed my een reisje 
doen. Doch ik had Proeven genoeg genomen om 
my te verzekeren „dat de doode Mollen en andere 
kleine beeften, behalve eenige weinigen in ge= 
tal, ja zelfs de ingewanden en het vlees van de 
grootfte Dieren, door den dienft der Torren be- 
graaven wierden, zoo als‚hier is verhaald, En 
uit myn bericht blykt, dat in den tyd van vyftig 
dagen vier Torren twaalf Lyken ter aarden heb- 
ben befteld, de eerfte Mol daar onder begree- 

pen, te weeten vier Kikvorfen, drie Vogeltjes , 
twee 
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twee Sprinkhaanen en eene Mol ; waar by te voe- 
gen zyn de ingewanden van den Vis en de twee 
ftukken van de Offen-lever. 
By de bovengezegde ondervindingen voeg ik 

deeze aanmerking, dat ik, in een’ afgezonderde 
glaaze fles met een weinig aarde, eenige andere 
pas uitgekoomene Wormen van de gezegde Tor- 

„ren heb gelegd, ten einde derzelver voeding en- 
groei afzonderlyk te kunnen gadeflaan, vermits 
ik vreesde ‚dat zulk een onderzoek niet gefchie= 
den zou kunnen in het glas, daar de Torren Dood- 
graavers zig in bevonden, zonder in haare be- 
zigheid geftoord te worden. In de maand Sep- 
tember daar aan volgende, nam ik uit de aarde 
de Torren,zoowel als de Wormpjes, diezy geteeld 
hadden „en die reeds groot en fierk genoeg wa: 
ren. 

Ik goot, metalle noodige voorzigtigheid,zekere 
hoeveelheid van water in het zoo terftond gezege 
de glas, en in de hier boven gemelde fles, en 

befproeide by een weinigje teffens}de aarde, 
die’ door *t op een pakken van tyd tot tyd zeer 
vaften hard geworden was. Het water deed ras 
de vyf Torren voor den dag koomen, die ik dit 

Genootfchap aanbiede *. Ik heb ze met naalden 
doorftoken en met eenen door overhaaling flap- 
engen gen Geeft gedood, ten einde haar 

ha (De Befchryving van zodanig eene Tor, is hier age, 
_bl 82, te vinden, 3 

Er 
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ten eerften van alle haare Luizen te reinigen. 
Wataangaatde kleine Torre-Maden,die verhoo-- 
len lagen in ’t weinigje, dat 'er nog van de Lyken. 
overig was, welke zy opgegeeten hadden ;zy wa- 
ren niet van dezelfde grootte als de andere: 
maar ik moeft my verwonderen, dat ’er van de 
vier Kikvorfen , drie Vogeltjes en twee Viffen 
weinig of geene beenen en graaten waren overge 
bleeven; want in de aarde zelve vond ik niets 

dan eenige van de grootfte vederen, de fchob- 
ben „ en eenige brokken van de bekkeneelen der 
Vogelen. Voor het overige was het eene moei- 
jelyke zaak, dit overfchot beneden uit de aarde 
te krygen; naardien deeze brokken , vry fmeerig; 
zynde, door de Torren met de aarde famenge- 
kneed waren tot eene taaje en vafthoudende 
klomp. Geen gebeentens, die nog aan elkande- 
re vaft waren, en niet één flukje van een ge- 
raamte, heb ik gevonden, gelykmen wel in de 
kluiten aantreft, die de Mieren maaken van de 
beeften, welke ander de aarde raaken. 

Ik heb gelegenheid gehad om nog geduurende 
deeze zelfde maand [ July] de oorzaak van deeze 
evengemelde omftandigheden te ontdekken „door 
eenige van die Torren „welke de Mol begraaven, 
en ook de andere voorverhaalde kleine diertjes , 
te vinden op het overfchot van eene Veerfe, die 
op een mefthoop gefmeeten was ‚en waar van de 
Voffen , Raavens en Honden reeds hun deel had- 
den weggenomen, Ik merkte aan, dat deeze Tor- 
ren, om zig te voeden, niet zo zeer byde vleezige 

dee. 
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deelen, als wel by de gewrichten, peezen, 
bindfelen, «op de wervelbeenen van de rugge- 
graat en op de knoken der gebeentens zig op- 
hielden. Ja ik heb'er gezien, die, een gebrooken 
Dye-been gevonden hebbende, in de holligheid 
van het zelve gekroopen waren, om ’er het merg 
en Lid-fap uit te zuigen: waar uit ik befluit „dat; 
deeze Torren de terftond gemelde deelen verkie- 
zende boven de fpieragtige , welke voor haar niet 
genoegzaamzyn, de geraamtens der kleine bees- 
ten gants en al verbreeken moeten : het welk 
ook overeenkomftig is met myne Proeven. 

Deeze opgegeevene, Waarneemingen zouden 
voldoen kunnen, om ons en anderen te overree- 

den, dat dit alles omgaat by de Begraaving van de 
Mol: maar daar blyft nog over te onderzoeken, 
of ’er veele Torren tot het begraaven van eene 
Mol vereift worden, dan of „tot dit werk, eene 
enkele Tor genoegzaam zy; niettegenftaande 
derzelver onevenredigheid in grootte en zwaarte. 
De volgende ondervinding zal deeze vraag af- 
doen. « 
‚In de maand diorid doodde ik eene Mol „die le- 
vendig was gevangen, en lei haar in den tuin op 
een bed dat onlangs gemeft en befpit ware, Het 
weder was zeer warm. In tweeen twintig uuren 
vond ik de Mol half begraaven. Ik nam met al- 
le mooglyke omzigtigheid de aarde, van haar 
weg,.en vond haar volmaakt fris en ongefchon- 
den, maar, my alle moeite geevende om myne 

_gewoone Torren te zoeken „kon ik’er geen meer 
1, Deer. E 5 dan 
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dan eene enkele vinden, die nog niet lang zyne 
gedaante van Tor fcheen gehad | te hebben , en 
van onder den grond na het oppervlak gekoomen 
was. Dit Infeét maakte de Waarneemingen vals 
van de Natuurkundigen , volgens welke men 
voorgeeft dat men geene witte Luizen (Acaros) 
vind dan op oude Torren: want deeze was’er vol 

van. Evenwel zoud’ ik niet kunnen in ‘t zekere 

beveftigen, of zy de eenige begraaver van de Mol 
ware, dan of ik met graaven miflchien de ande- 
ren verbryzeld, midden doorgefnheden of vers 
jaagd hebbe, naardemaalik ‘er anders altyd,zo geen 
twee paaren, ten minfte één paar heb gevonden, 

Ik nam egter deeze Tor met de Mol na myn 
huis, en zette ze in de glaazen fles vol aarde, en 
overdekte}den mond derzelve, als-naar gewoonte, 
met een zeer fynen doek. 

’s Anderen daags ,’s morgens ten zeven uuren, 
had de Tor reeds het hoofd van de Mol in de 
aarde gewerkt „en rondom haar lighaam „door de 
aarde weg te ftooten, een fchans opgeworpen, die 
hoog genoeg was; tot dat eindelyk de begraas 
ving volledig op de gewoone wyze haar beflag 
kreeg , naa den middag ten 4 uuren. Zou iemant 
zig wel hebben kunnen verbeelden, dat zoo een. 
gering diertje, als een Tor, zonder eenige de 
minfte. hulp of onderfteuning van andere fterker 
beeften, onder de aarde brengen kon het Lyk 
wan eene Mol, die haar in grootte en zwaarte 
ten minfte dertigmaalen overtreft 2 n 
_ My dunke, dat ik voor tegenwoordig hier nog 

by 
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‘by moet voegen eeld énkele Proef , die ik in weis 

nige woorden zal verhaalen, ’t Geen my aanleis 
ding gegeeven heeft om dezelve te neeimen, was 
het oogmerk om de behendigheid te ontgaan var 
de Egels, die, gelyk ik hier voor gezegd heb; 
my by nacht drië Mollen, welke ik ter begraavin- 
ge gefchikt had, weghaalden. Ik nam dan, op 
den goften May 1751, twee Lyken van Mollen „en 
lei ze op den Middag in de brandende Zon, op eerie 
plaats in den tuin, diede allerwarmfte was, boven 
op eene gants uitgedroogde en dorre aarde. De 
eene en andere bond ik, aan de rechter agter poot, 
wel te-deeg mert Bindgaren vaft aan kleine krom 
me ftokjes, welke ik ’fchuin in de aarde ftak , in 
der voege, dat de Mollen, in ’t lood hangende, 
eventjes met de kruin van haare hoofden óver de 
aarde ftreeken. Des anderen daags waten de 
tweekoppen gewerkt in tweegaten, dieeen fpan 
wan malkander af waren, tekende zoo diep bin= 
„nenin dezelven, als het Gareh had kunnen mee- 
geeven, Vervolgens de ftokjes nog wat fchuiner 
gezet hebbende, zob datde draaden een paar vins 
gers breed laager hingen, vond ik op den zften 
Juny de Mollen begraaven tot op die diepte, dat 
niet wel de helft van haate lighaamen buiten 
bleef, zynde beïde omringd met een zeer hoogen 
king van verfch omgegraavene aärde, ° Den 
den Juny liet ik de draden nóg wát zakken: en 
den den waren de Mollen, tot opde agterfte 

_poôten naa, onder den grond. Eindelyk, hèt 
Bindgaren geheel los gernaakt hebbende zoo wa: 
1 Deer, ren 
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ren ze den den van dezelfde maand volmaaks 

telyk begraaven. 
Ik voeg er by dat de twee Mollen , uitgeno- 

men aan de koppen, geheel en al van haair 
ontbloot waren: het welk, ter oorzaake van de 

naauwheid der holen, boven op de aarde agter- 
gebleeven was; en derhalve fcheen haar vel waar- 

Iyk te zyn gefchooren, alzo het zig glad en onge- 
fchonden vertoonde. Ik behoeve niet te bewy- 
zen dat de verrotting de haairen uit het vel doet 
vallen , en dat, daar zy ‚in het tegenwoordig ge- 
val,op den grond bleeven liggen „zonder met de 
Mol begraaven te worden, zulks hier alleen van 
daan kwam, dat deeze Lyken, aan de hitte der 
Zon blootgefteld geweeft zynde, zeer fchielyk aan 
het rotten waren geraakt, voor dat zy hadden 
kunnen begraaven zyn. En zoo meenigmaal dit 
eigen geval zal plaats hebben, zal men zonder 
fout het Mols-haair boven op haare Graftombe 
vinden. Maar gebeurt het dat de Mol, zonder 
tydverzuim en verhindering, door de Torren 
word begraaven, dan blyft Het haair onder den 
grond nog eenigen tyd op ’t vel, en vervolgens 
zal men het ook dan, wanneer ’er zelfs van het 
overfchot van % Lyk der Mol weinig of niets 
meer is te vinden, altoos onder, en nooit boven 

op, de aarde ontmoeten, 
Nog eene aanmerking , die ik tezeggen heb, is 

deeze , namentlyk, dat wanneer eene der Mollen 
door my uit de aarde gehaald, en twee fpannen ver 
van het hol boven op een doode en uitgedroogde 

Slang 
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Slang gelegd ware, dezelve, vyf dagen daar na, 
van boven van de Slang af weggenoomen en in 
het eigenfte hol gezeuld was, liggende daar in even 
eenìsalste vooren, doch alleen een weinigje die- 
per. Belangende de Slang, die was, als reeds te 
fterk verdroogd zynde , niet van plaats’ veran- 
derd. 
Op den eigen tyd , dat ik met deeze laafte on= 

„dervinding doende was, had een myner vrinden, 
aan wien ik verhaald had wat ik deed, een Pad- 
de in zyn tuin gebragt, die, vaftgemaakt aan een 
ftokje, in de fchaduw hing te droogen, en dit gaf 
gelegenheid tot de volgende Waarneeming. Zoo 
draa de Padde begon te rotten, kwamen de Tor- 
ren op de lugt af en gingen onder het ftokje aan 
“werk; en haar op deeze wyze hebbende ‘om 
ver Bena, begroeven zy op de gewoone ki, 
en de Padde en het Stokje. 

Watbetreft den tyd des jaars, waar in de Tor: 
ren de Lyken van Mollen en andere dieren ter 
aarde beftellen , het begin van deeze Begraaving 
valt gemeenlyk voor wanneer het Weder mooien 

helder ,en de warmte der Lugt geftadig is gewor-= 
den. Doorgaans is dit van omtrent het midden 
van April tot het eind van Oétober. De voor- 
verhaalde omftandigheden doen zien, dat het de 

_“Torren niet om ’teven is, of zy de kleine Ly- 
‘ken der beeften op, dan onder, den grond in 
‘haare magt hebben. Men merkt ’er ook uit, dat 

‘het niet enkel om haar voedfel te doen is dat Zy 
ze begraaven. De kleine Wormpjes, die zy daar 
1 Deer, in 
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in leggen , geeven.nogandere oogmerken te ken- 
nen. Wilden-zy niets anders dan zig alleen op 
deeze Lykenivergaften , gelyk zy doen op de Krens 
gen var grootere dieren, die op den vulnishoop 
gefimeeten zyn, dan zouden zy ze boven op den 
grond wel opknappen, zonder de moeite te nee- 
men van ze te begraaven. ’t Zou even eens met 
die kleiner Lyken gaan als met de grootere , aan 
welker begraaving zy zig geheelyk niet gelegen 
daaten leggen; ten deele om dat ze te groot en 

zwaar zyn, ten deele ook om dat, geduurende 
den rottigen {tank derzelve, andere Roofdieren ze 
verfcheuren, de brokken daar van verftrooijen 
en gints en her wegvoeren; zoo dat twee of vier 
‘Torren noch de krachten noch ook den tyd heb- 
ben, om ’er iets van te begraaven. Maar is de 

Begraaving van de kleiner dieren, nopens wel- 
ke ik denk dat de voorgemelde Proeven geen de 
minfte twyfel meer overlaaten, bepaaldelyk ge- 

fchikt om de Eieren deezer Torren te verzeke- 

ren en uit te broeden, en vervolgens het gezin, dat 
‘er-uit hervoortkomt,aan voedfel te helpen , zoo 

is het dan ten hoogfte waarfchynelyk , dat de 
groote. Torren, was ’er dit laafte oogmerk niet 
by,-en wilden zy maar alleen van voedfel zig 
voorzien, zoo veele beweeging en moeite om- 
trent deeze Begraavingen niet neemen zouden, 
Noodzaaklyk was het by gevolg, dat dit gantfe 
bedryf onder de aarde gefchiedde, om dat an- 
ders de Voflen, Ravens, Sperwers en andere 
roofdieren, boven op den grond de Lyken verflin- 

dende, 
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dende, ter zelfder tyd de Torren mede opflok: 
ken, en dus haare voortteelinge af breuk doen, en 
met ’'er tyd het geheele foott van deeze diertjes 
vernielen zouden. | 
__Naa dus breedvoerig genoeg dit in den begin- 
ne wonder voorkoomende geval der Natuurlyke 
Hiftorie verhandeld, en ‘er de zekerheid van op 
eene voldoende wyze geftaafd te hebben, gaa ik 
voort om myne belofte te volbrengen van nog ee- 
nige byzonderhedente verhaalen „die de meerge= 

melde Torren betreffen. Het ontwerp van deeze 
verhandeling laat niet toe van dezelve eene vol- 
ledige befchryving te geeven. Ik laat dit over 
voor hen, die zig met yver op de Natuurlyke _ 
Hiftorie bevlytigen, en zig bepaaldelyk zetten, 
om de Infeéten van hun Eitje af tot hun Dood 
toete befchryven, door verhaal te doen van alie 
de omftandigheden, welke hunne opkomft, hun 
voedfel ,‚ hunne voortteeling, hunnen wasdom 
en. hunne gedaantewifleling in het licht zet- 
ten. Alleen bepaal’ ik my om de Torren, van 
welke hier gehandeld is, door de opgaave van 
haare onderfcheidende kenmerken, welke myne 
Proefneemingen my geleerd hebben, af te fchet- 
fen. 
Om haar van alle andere foorten te onderfchei- 

‚ den „noem ik haar voortaan te recht Torren Dood- 
graavers, Scarabeos Vefpillones; s en zyizyn't, die 
te vooren den naam hadden van Scarabzos morti- 
cinii, of Torren der krengen, omdat zy daar op aa- 
zen, ende ftank der vilplaatfen of vulnishoopen 

1. Deere haar 



… 

go BEGRAAVING vaN DE Mot. 

haar in meenigte en van VREE plaatfen 
na zig trekt. 
De vermaarde is Aldrovandus , in het IVde 

boek van zyn werk over de Infeêten , hoofdft. 
3. p. 779, heeft op eene doode Slang éen derge- 
lyke Tor gevonden, die zig bezig hield met ’er 
van te eeten ; het welk hem deeze Tor deed 
noemen Scarabeus Serpentarius, d. i. Slange-Tor. 
Onze oude Medebroeder M. Frifch, die aan dit 
gedeelte der Natuurlyke Hiftorie mede zeer goe- 
den dienft gedaan heeft, de zelfde Tor in de koe- 
meft gevonden, en opgemerkt hebbende dat zy 
fterk naar Muskus rook, welke lugt zy naar zyn 
begrip uit de meft overnam , heeft haar den 
naam gegeeven van Scarabeus Mofchatus, Mus« 
kus-Tor, en haar kortlyk befchreeven, met by- 
voeging van eene afbeelding, die niet kwaad is. 

Niets byzonders heb ik te zeggen van die klei- 
nere zwarte en ronde Tor, die by de vier groote 
was. Alleen maakte zy gaten in het lighaam van 
de doode Kikvors, toen dezelve nog boven op de 
aarde lag, en onderfteunde met veel levendig- 
heid den arbeid van de anderen. Ik zal my dan 
niet ophouden om ’er een wydloopiger befchry- 
ving van te geeven. 
Wat aanbelangt de andere grootfte Torren, 

aan dewelke ik nu den naam van Mollen-Begraa- 

versgegeeven heb , zy zyn langer van geftalte en 
middelmaatig van grootte. Ik zal, aan het einde 
van deeze Verhandeling „het käraktér van dezel- 
‚ve, zoo als ik ’t in ’t kort ter neergefteld heb, op- 
geeven. Haar 
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Haar lugt ruikende na Muskus , welke M. Frifch 
heeft waargenoomen dat haar meer dan twintig 
jaaren byblyft, is zeer doordringende, zoo wel wan- 
neer zy leeven, als wanneer zy dood zyn. Dezel- 

ve is daarenboven zoo fcherp en walgelyk, dat 
men ze, niet Zonder ongemak , eenigen agtereen- 
volgenden tyd kan verdraagen. Daar zyn zeekere 
verdachte en vergiftige planten , welke eene der- 
gelyke venynige en voor de herfenen fchadelyke 
lugt van zig geeven. 

Miffchien zalik, in vervolg van tyd „een grooter 
getal van Proefneemingen kunnen mededeelen ; 
waar van Zoodanige Torren en Leevendige Mol- 
len het voorwerp zullen zyn. 

Intuflen, zo wy met een weinig aandacht de 
natuurlyke geneigdheid en het werk inzien van 
die Infeéten , welke het onderwerp van deeze Ver- 
handeling zyn geweeft, zullen wy ons niet ge- 
noeg over de verbaazende huishouding der Na- 
tuur verwonderen kunnen, Van welke uitge- 
ftrektheid moet zy wel zyn? en met hoe groote 
wysheid moet zy geregeld weezen, daar alle de 
foorten van Leevendige Schepfelen, geene uit- 
gezonderd , die onzen Aardkloot bewoonen, 
ten bepaalden ftonde ophouden te leeven, wan- 
neer hun Leeven nergens toe meer nut kan zyn ? 
‘k Zal meer zeggen. Deeze zelfde Schepfelen, 
naa verlooren te hebben de bekwaamheid tot die 
eindens, waar toe zy leefden, ftrekken terftond 
naa hunnen dood tot een ander nut. Van dat zy 
beginnen te rotten, of zelfs van ’t oogenblik af 

L Dger. * F dat 
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datzy erven, ja reeds een weinig vroeger, die= 
nen zy tot deeze zoo uitneemende Huishouding 
der Natuur, en brengen mede ’t hunne toe tot 
hetalgemeene oogmerk,’t welk de Opperheer zig 
voorgefteld heeft in de Voortteeling , Onderhou- 
ding en Ondergang van alle Leevendige Wee- 
zens. Hier is noch voorrecht, noch uitzonde- 
ring. Al wat leeft is aan eene zelfde eeuwige en 
onveranderlyke Wet onderworpen, naar dewel- 
ke zy op dezelfde wyze tot beftaan komen, en 
insgelyks in het vervolg fterven om tot nuttig- 
heid te ftrekken van Schepfelen die hen opvol- 
gen. 

Ik eindige met het karakter van den Doodgraa- 
ver, het welk ik beloofd heb. 

DE TOR, DOODGRAAVER, 

heeft 

Den Kor, swart en neergedrukt. 
De SprieTEN, Klein, zwart, geknopt, aan de toppen 

geel , tufJen dezelve is te zien een doorgaans 
drieboekig vlakje, dat na den geele trekt. 

Den Berx wit twee hoornen beftaande, 
De OoGeEN uitpuilende en vliegende. 
Het Hars-secnHiLD zwart, glad, gerand „en aan den 

bovenkant , na hef boofd toe , onderfeheiden door 
drie of vier breede verbevene en glanzige huilen, 
die digt tegen elkanderen in eene rechte lyn _ 
ftaan. | 

De BorsT zwart, in de gedaante van een Schild, aan 
beide de zyden van onderen getekend met een 
geele , ruigbaairige en blinkende vlek. 

De 
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De Kokers of DEKSELEN der Vleugelen kort „ 
zwart, vierboekig, van agteren plat afgeknot. 

„ Midden op elke Koker-zyn twee breede , geele 
_ banden, die aan beide kanten breed en ongelijk 

als eene zaag gefneden zjn. 
Den Buik naakt „fpits uitloopende „zeer geringd, aas 

de punt en aan de kanten, voornamelyk van on- 
deren, ruigbaairig. 

De PoorenN alle als een zaag gefneeden. De voorfte 
trekken aan ’t ondereind wat na °t geele , en beb- 
ben ’t laafte gewricht wat breeder. De agterfte 
zyn eenigzins ruig , met baairen bezet die goude 
geel zjn. 

N. 

[ Dewyl de Autheur van deeze Verhandeling 
geene Afbeelding van deeze Tor gegeven 
hadt, zo heeft de Vertaaler , die ’er eene on- 
der zyne Infeéten bezat, dezelve gunftig ver- 
leend , om ze in ’t Koper te brengen; gelyk 

„daar van de Afbeelding op Praar IL. Fig. 3. 
gevonden wordt. a verbeeldt de Tor op haas 

_re Pooten ftaande, 4 op de Rug leggende] 



BESCHRYVING 

VAN EENE ONGEWOONE 

ZIEKTE ver HUID 
EN DERZELVER 

GENEEZING 
Uit een IrarrAANscH GESCHRIFT 

VAN 

BRL OCR ON 
Geneesbeer te Napels, 

Vergezeld gaande met een Brief van den Abt NOLLET, 
L.d. K.S. aan den Heer WILLIAM WATSON, 

L.d. K.S. in’t Engelfch vertaald door den 
Heer ROBERT WATSON , Med. Doëtor, 

‚ Lid der Koninglyke Societeit. 

In de Vergadering voorgelezen den 16 May 1754. 

(Philofopb. Transaftions, Vor. XLVIIL P. II. p. 579.) 

RENEE EEE REECE EEE EEE ECEENSN 

E Ziekte, die onlangs een jong Vrouws- 
perfoon te Napels overkwam, van een 

buitengewoonen aart zynde , wierden de Gouver- 
neurs van het Koninglyk Hospitaal in die Stad 
zeer begeerig, om ’er naauwkeurig van onder- 
rigt te worden. Deeze Heeren gaven laft aan 
Signor Crufio, Geneesheer van dat Hospitaal, 

aan 
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aan wiens zorge de Lyderes was bevolen, om een 
opregt Verhaal te geeven van het Geval. De 
Abt Nollet, Lid van de Koninglyke Akademie 
der Weetenfchappen te Parys, verlangende dat 
id een geloofwaardig Berigt mogt hebben van 
’t gene hy gehoord hadt zo dikwils het Onder- 
werp der Gefprekker te Napels geweeft te zyn, 
wit, door middel van zyne Vrienden, een Af- 
Schrift van dit Verhaal te krygen van Signor Crus 
flo, en hetzelve de overweeging niet onwaardig 
agtende, zondt hy hetzelve naar Londen over. 
De gemelde Abt geeft, in een Brief aan den Heer 
William Watfon, denzelven verzekering, dat het 
Verhaal niets , dan ’t gene waar is, behelft. 
„ Want,zegthy, ik ben aangaande de Zaak on- 
„ derrigt door onpartydige Perfoonen „, en ik 
„ ken den Schryver van hetzelve voor een Man 
» van te veel Fatfoen, dan dat hy zou kunnen 

» tragten iemand te mifleiden. ” 

De Hiftorie van de Ziekte is als volgt. 

En jong Vrouwsperfoon , van zeventien 
jaaren, genaamd Patrizia Galiera, Dogter 

van een Burger van Napels, werdt, den 22 Juny 
1752 ‚in het Koninglyke Hofpitaal gebragt, en _ 
geplaatft in eene der Wyken van hetzelve, over 
welke Doétor Crufio het opzigt hadt. Toen deeze 
haar, te Bed leggende, vifiteerde, en de noodi- 

gÊ Vraagen deedt om eene regte kennis te kry- 
gen van haare Kwaal, berigtte zy hem, dat haar 

1. Deer, F 3 On- 
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Ongemak beftondt in eene zeer groote fpanning 
en hardheid van de Huid, over haar geheele 
Lighaam, waar door zy zig zo gekneld en ge- 
prangd vondt , dat zy naauwlyks haare Lede- 
mmaaten kon beweegen. Het onderzoek doende, 
bevondt hy haar Vel op ’t aanraaken hard, gelyk 
Hout of gedroogde Huiden; hoewel met eenig 
verfchil in trappen van hardheid : want op eeni- 
ge plaatfen was die grooter, gelyk aan den 
‘Hals ‚het Voorhoofd ‚en byzonderlyk in de Oog- 
leden; in zo verre, dat zy dezelven niet geheel 
konde opligten noch fluiten. De ftyfheid was 
ook zeer groot in de Lippen, de Tong en aan 
beide zyden van haar Lighaam; maar de Spic- 
ren onder de Huid fcheenen niet aangedaan te 
zyn, om dat de Gewrigten konden geboogen 
worden; en, indien het haar op eenige plaats 
moeielyk viel de Leden te beweegen, zo ont- 
ftondt zulks niet uit eenige Ongeftalte der Spic- 
ren, maar uit de hardheid en fpanning van de 
Huid en het Celluleuze Vlies, die niet toegaven 
aan derzelver famentrekking en flapwording. By 
voorbeeld ; zy kon naauwlyks haaren Mond ope- 
nen; doch dit kwam niet voort van eenig Ge- 
brek in de Dizaftricus , of andere Spieren ‚ maar 
van de ftyfheid der Huid, welke de Lippen en 
Wangen bekleedt, alzo dezelve niet toeliet dat 
de Onderkaak nedergetrokken werde. Dus was 
zy ook níet in {taat om haaren Hals te buigen, 
of haar Hoofd om te draaijen: 't welk insgelyks 
niet veroorzaakt werdt door eenige gebrekkelyke 

An Jie heid 
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heid van de Spieren, daar toe gefchikt, maar 

door de ftyfheid van. de Huid en het Vlies, die 
in geenen deele weeken voor derzelver famen- 

wekking. Dit was ook het Geval in de overige 

deelen van het Lighaam; terwyl de Spieren als 

gebonden warenen neder gehouden werden door 
een droog, hard en onbuigzaam Bekleedzel. 
“Wat andere byzonderheden betreft: de Huid 

hadt haare Natuurlyke warmte verlooren , doch 
niet het Gevoel; want als 'er met de Nagels of 
met een Speld op gedrukt werdt , klaagde de Ly- 

deres, dat zy zulke Pyn gevoelde, als of de 
Huid fcheurde. Haare Pols befpeurde men ver- 
hoolen te zyn en niet gemakkelyk te onderfchei- 
den, maar gelyk en regelmaatig. Haare Âdem- 
haaling was vry en onafgebroken. De Vertee- 

ring der Spyzen was zo ’t behoorde, en zy hadt 
geen Ongemak na dat zy hadt gegeten, dan een 
grooter knelling , en een ongemakkelyke fà- 
menperfing rondom haaren Buik, De Uitwer- 
pingen van het Gedarmte waren Natuurlyk en 
gemakkelyk: de Waterloozing overtrof fomtyds 
in veelheid het gene zy hadt gedronken , en het 
Water fcheen met Zouten belaaden te zyn: wel- 
ke beide Omftandigheden mogelyk voortkwamen 
uitde volkomen opftopping, zo van gewaarwor- 
delyke als van ongewaarwordelyke Doorwaafe- 
ming. Want als men haar vraagde, of zy ooit 
gezweet hadt, zo antwoordde zy „dat zulks nooit 
was gebeurd, hoe fterk zy ook mogt gearbeid of 
zig vermoeid hebben. Zy hadt ook nog nooit de 

J, Deer, F <4 Ston- 
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Stonden gehad. Haar Slaap was Natuurelyk, 
Eerft , zeid’ zy, begon de Kwaal aan haaren 
Hals, dien zy bemerkte niet naar gewoonte te 
kunnen beweegen; daar na bevondt zy dat de 
Huid van haar Aangezigt en Voorhoofd hard 
wierdt: en zo, van dag tot dag al voortgaan 
de, zag en voelde zy dat alle de uitwendige Dec- 
len van haar Lighaam hard en ftyf wierden. Zy 
hadt nimmer eenige andere Ziekte gehad, uitge- 
nomen een ligte Koorts voor eenige Jaaren; en 
was nooit fchielyk of bovenmaatig verfchrike 
geweelt, 

Zulk eene buitengewoone Ziekte gaf niet wei- 
nig belemmering aan den Heer , wiens zorge 
derzelver Geneezing aanbevolen was. Hy oor- 
deelde, dat het zeer moeielyk en byna onmogelyk 
voor hem zoude zyn, de Lyderes tot een volko- 
men ftaat van Gezondheid te brengen; niet al- 
leen wegens den zonderlingen aart van de Kwaal, 
maar ook om dat hy, uit het Berigt van de Ly- 
deres , geene voorafgaande of, naafte Oorzaak 
der Ziekte ontdekken konde, welke hem tot 
handleiding in het gebruik van een bekwaam en 
kragtig Hulpmiddel zoude kunnen dienen, Wanc 
hoewel, in de eerfte befchouwing van het Ge: 
val, het gebrek der Maandelykfche Ontlafting de 
oorzaak van hetzelve mogt fchynen geweeft te 
zvn; dewyl egter veele Vrouwen in volkomen 
Gezondheid leeven en zelfs zwanger worden, 
zonder ooit de Stonden gehad te hebben ; zo kon 
het gemis derzelve, in dit Geval, niet voor de 

vole 
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volftrekte Oorzaak warden gehouden: en de uit- 
komft leerde zulks ook daarna, dewyl de Lyde- 
res genezen werdt, zonder dat men iets van die 
Ondlafting vernam, 
De Indicatie der Geneezing moeft dan afgeleid 

worden van den tegenwoordigen ftaat der Ziek- 
te. De Huid werdt waargenomen haare Na- 
tuurlyke zagtheid en buigzaamheid kwyt geraakt, 
en daar tegen hard, famengetrokken en. onbe- 
kwaam tot de Doorwaafeming geworden te zyn. 
Derhalve was ’er reden om te befluiten, dat de 
onmiddelyke Oorzaak van zulk eene Ongefteid- 
heid beftondt in eene tegennatuurlyke famen- 
trekking van de Zenuw- of Vezelagtige gedeel- 
tender Huid, door welke derzelver Uitwerpende 
Buisjes en Uitdampende Vaatjes waren toege- 
kneepen , en geene behoorlyke veelheid van de 
Olie-en Wateragtige Vogten , die noodig zyn 
om de Deelen lenig en glad te houden, uitlever- 
den. By gebrek, nu, van deeze Vogten, 
moeften noodwendig de. Lederagtige Vezelen 
vande Huid, de Zenuwagtige Papille, het Cor- 
pus Mucofum , de influrpende en_uitwerpende 
Vaatjes, als ook de Opperhuid , zig aan elkan- 
der plakken , famengroeijen , onbuigzaam, 
droog, -ftyf en hard worden. En inderdaad, 
Leder, ’t welk in zynen hardften en droogften 

__ftaat byzonder gelykt naar de kwaalyk geftelde 
Huid van dit jonge Vrouwsperfoon , verlieft zy» 
ne eerfte zagtheid niet, dan, het zy, door en- 

kel beroofd te zyn van lashke Sappen, die des- 
JL. Dern. F 5 zelfs 
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zelfs famenftellende Deelen bevogtigden , of an- 
ders door de ftremming en verdikking van eeni- 
gender Vogten, die in de Vaatjes gehuisveft zyn: 
welke laatfte omftandigheid miffchien het haare 
toebragt , tot de hardwording van de Huid in 
dit Vrouwsperfoon. f 

Uit hoofde van deeze bedenkingen werdt 
het dienftig geoordeeld, de Lyderes te zetten in 
een Bad van warme Melk en Water, en haar te 
gelaften in hetzelve eenen aanmerkelyken tyd te 
blyven; ten einde die warmte en bevogtiging de 
hardheid van haare Huid mogte flap en zagt 
maaken. Doch zy kon het niet in het Bad hou- 
den, wegens de groote famendrukking en be- 
naauwdheid, welke hetzelve veroorzaakte; als 
ook om dat de laftige knyping van haare Huid 
daar door grootelyks vermeerderd werdt. 
Derhalve werdt zy de Bedde gebragt, en met 
Dekens digt toe gedekt, in hope van haar aan 
't Zweeten te krygen 3; doch alles was te ver- 
geefs: want haare Huid bleef even hard en 
droog als te vooren. Zes dagen na malkander 
behandelde men haar, niettemin „op de zelfde wy- 
ze; maar toen zy de zevende maal in het Bad 
zoude gaan , werdt zy met Stuiptrekkingen be- 
vangen in de Spieren van haare Armen en Bee- 
nen. Dit was men gantfch niet verwagtende, 
en befloot, om die reden, deeze Geneezingswy- 
ze te laaten vaaren. Dewyl men egter zig ver- 
beeldde , dat haar dit ongemak veroorzaakt 
werdt door de zwaarte en drukking van het Wa- 

ter, 



ONGEWOONE ZIEKTE DER Huip. ot 

ter, zo bedagt men eene Manier, om dit Onge- 
mak voor te komen , en niettemin de Lyderes het 
voordeel te doen genieten, ’t welk zy ontvangen 
mogt van de verflapping en zagtmaaking van de 
Huid en derzelver Pooren, door de influrping van 
uitwendige Vogtigheid , welke gerst werdt tot 
de Geneezing noodig te zyn. 

’t Is.bekend, dat de Damp van warm Water 
een groot vermogen heeft, om in de Pooren en 
tuffchen de Vezelen der Lighaamen in te drin- 
gen, en door dat middel de hardfte Zelfftandig- 
heden zagt en flap te maaken. Zulks wordt 
waargenomen in droog Leder, ’t welke, in den 
Waafem van kookend Water gehangen zynde, 
zagter en buigzaamer wordt, dan indien het zel- 
ve, een langer tyd, in het hidete Water zelf ge- 
dompeld ware geweeft. Daar werdt dernalke 
bevolen een Damp-Bad te maaken , en dit op zulk 
eene wyze toegefteld, dat de Waafem van het 
kookend Water *t geheele Lighaam van de Ly- 
deres omvangen konde, of alleenlyk gerigt wor- 
den naar eenig byzonder Deel, volgens cifch 
der omftandigheden. Zy verdtoeg den Waa- 
fem zonder eenig ongemak , en werdt, in de 
tuffchenpoozingen van deszelfs aanvoeging, ge- 
duurig in ’t Bed gehouden. De zesde maal, dat 
men dit foort van Bad gebruikte, begon zy een 
weinig Doorwaafeming te krygen; en van dag 
tot dag wierdt dezelve algemeener, ja open- 
baarde zig in ’t laatít over ’t geheele Lighaam. 
‘Toen begon de Huid minder ruuw te worden, 

L. Deer. _ doch 



93 BESCHRYVING VAN EENE 

doch bleef nog even hard: haar Water was 
dunder en bleeker dan te vooren. Men fchreef 
haar een Dieet voor van de allerzagt{te en meeft 
verflappende natuur, die voornaamelyk uit 
Melkwei beftondt. Dewyl ’er werdt geoor- 
deeld, dat de Lyderes te volfappig ware, en om 
dat zy de Natuurlyke Ontlafting niet hadt, zo 
deedt men haar twaalf Oncen Bloed, op den 
Voet, aftappen. Men dagt tevens, dat deeze 
Ontlafting kon dienen om de algemeene verflap- 
ping te bevorderen , en bygevolg den Omloop 
des Bloeds en der Bee Vogten, door hunne 
Buizen en Vaatjes, vryer en gemakkelyker te 
maaken. Het was verwonderlyk te zien, welk 

eene moeielykheid de Heelmeefter vondt in het 
openen van de Ader, ter oorzaake van de hard- 
heid der Huid: in zo verre dat het Lancet, in 

het doorfteeken , toegaf en boog. Ten laatften , 
egter , kwam hy door de Huid in de Ader, doch 
niet zonder groote Pyn voor de Lyderes. Het 
Bloed fprong ‘er met groote kragt uit, en het 
duurde eenigen tyd eer de Wonde genas, doch 
eindelyk, werdt zy met eene bitpiideride, harde 
Korft geflooten. 

Door aanhouding van de werzagtende Dieet 
en het Damp-Bad, begon de Huid, na verloop 
van omtrent veertig dagen, aan de Beenen zagt 
teworden: in welk sederiee des Lighaams, vol- 
gens het Berigt van de Lyderes , de hardheid 
zig het laatfte hadt geopenbaard. Zo dikwils, 
egter, als zy zig bloot ftelde voor de friffche en 

koc- 
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koele Lugt; befpeurde mer dat de Huid, daar des 
zelve reeds eenige buigzaamheid verkreegen hadt, 
weder hard en onbekwaam tot de Doorwaafe- 

ming wierdt. Derhalve kreeg men , tegen ’t 
einde van September, in gedagten, of het niet 
goed zoude zyn, haar te zetten in een warm 
Vertrek, alwaar de Lugt in een gemaatigden trap 
van warmte werdt gehouden. Dit hadt de ge- 
wenfchte uitwerking: want,door in dat Vertrek 
te blyven, van tyd tot tyd ’t gebruik van het 
Damp-Bad te herhaalen , en by den Maaltyd 
een Decollum Lignorun te drinken , bleef de 
Doorwaafeming eenpaarig en gemaatigd ; terwyl 
de zagtheid van de Huid, die aan de Beenen 
begonnen was, zig naar boven uitbreidde, zyn- 
de aan de Armen reeds ook eenigermaate kenne- 
lyk. 
Vyf Maanden waren ’er, federt den aanvang 

van deeze Behandeling, verloopen , wanneer 
men befloot, dat het , zonder-eenig kragtiger 
Geneesmiddel, bekwaam om, door zyne bewee- 

ging, zwaarte, figuur en deelbaarheid , met het 
Bloed om te loopen en tot in de afgelegenfte en 
fynfte fchuilhoeken der Vaten door te dringen , 
onmogelyk zoude zyn de Verftoppingen op te 
loffen en te openen, die ’er gemaakt waren in 
het vatagtig Samenweefzel van de Huid, en 
welken, door de Vogten te verhinderen in hun- 
nen Omloop door de Buizen, hun eigen zynde, 
die Buizen beroofd hadden van de Vogtigheid, 
welke volgens de orde der Dierlyke Huishouding 

1. Deer, ver- 
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vereifcht wordt, om dezelven zagt en buigzadm 
te doen blyven: Men oordeelde derhalve raad: 
zaam, de Lyderes kleine Giften van zuiver 
Kwikzilver in te geeven, en, ten einde het 

Kwikzilver met meer gemak mogt gevoerd wor- 
den naar de Huid, beval men haar geduurig te 
houden in eene warme Lugt, haar Lighaam te 
laaten wryven met een Wollen Lap, en in het 
gebruik van ’t Damp-Bad voort te gaan. Doch, 
by wyze van voorbereiding tot deeze Mercuriaale 
Kuur , deedt men haar zagtelyk Purgeeren en 
voor de tweede maal Aderlaaten ; op dat de Vol- 
heid mogt verminderd worden , en op dat de 
Kwik vryer mogt omloopen en haare werking 
doen in de fyníte Vaatjes. Hier komt in aan- 
merking, dat de Heelmeefter, in deeze tweede 
Aderlaating, zulk een tegenftand niet ontmoet- 
te in het doorfteeken van de Huid, als hy de 
eerfte maal hadt ondervonden. De Lyderes;, 
dus voorbereid zynde, begon , in December 
1752, dagelyks in te neemen zes, en vervolgens 
twaalf Greinen zuiver Kwikzilver, in een Drag- 
me Pulp. Callie, drinkende daar op een half pint 
van een Decoum Salfaparille. Vier Maanden 
lang volhardde zy in deeze Kuur, blyvende wel 
gemoed en zonder eenig ongemak daar van te 
hebben. Binnen de twee Maanden ; van dat 
men dus begonnen hadt, openbaarde zig een 
wat Lymagtig Zweet, terwyl de Huid buigzad- 
mer wierdt en merkelyk toegaf. Omtrent het 
einde van Maart , des Jaars 1753 , hadt zy eene 

Roo- 
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Roodigheid over ’t geheele Lighaam , die allengs 
metePuiftjes opliep, en zeer laftig was door de 
Vuurigheid en Jeukt. Toen hieldt men met het 
gebruik van ’t Kwikzilver op, en zy nam niets 
in,.dan ’s morgens een half Pint Infufum Salfa- 
parille,en 's avonds eene Emulfio Sem, Papaverum. 
Hier op verminderde de Vuurigheid en Jeukt, 
en de Puiftjes wierden ryp. Signor Crufio zegt, 
dat hy het vermaak hadt, van veele kleine Bol- 
letjes Kwik afgefcheiden te zien in de rype 
Puiftjes. Dit is iets zo ongewoons en verwon- 
derlyks, dat wy ’er naauwlyks onze toeftemming 
aan zullen kunnen geeven, tot dat wy door ver- 
der Ondervinding en Waarneeming daar toe ge- 
drongen worden : te meer, dewyl ’t bekend is; 
dat de oplettendfte en bekwaamfte luiden dik- 
wils bedroogen worden, doch dat het zeer zeld- 
zaam is, dat iets buiten den gewoonen loop der 
Natuur gebeurt *. 
Omtrent het midden van Mey, daar aan vol= 

gende, was de Huid van de Lyderes zuiver van 
Puiften, 

* [Wat de reden zy, dat de Heer Opgeever van dit 
Verhaal, die hier iets fchynt ingevoegd te hebben, dit zo 
ongeloof baar agt, kan ik niet begrypen; dewyl het de ge- 
nen, die bun werk maaken van Menfchen door Kwik te 

geneezen, zeer dikwils voorkomt, dat zy dezelven door 

‚ openen van de Huid daar van moeten ontlaften: ja ik 

wind aangetekend, dat ’er door voornaame Heelmeefters 
in deeze Stad (Amfleldam), een groote veelheid Kwikzil- 
ver uit een uitwendig Gezwel is gehaald. } 

L DerrL, 
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Puiften, en tevens geheel zagt en buigzaam ge? 
worden ; zo dat men dezelve kon beweegen;, oplig: 
ten, uitrekken , en dat dezelve in ftaat was om dert 
dienft te doen, waar toe zy van de Natuur ge: 
fehikt is, Deeze zagtheid en buigzaamheid van 
de Huid hadt over het gantfche Lighaam plaats ; 
uitgenomen aan het Voorhoofd en de Lippen, 
dewelken egter, in ’t vervolg, ook tot de Na= 
turlyke gefteldheid kwamen. 

Daar blyft, niettemin, thans hog een onge- 
woone trap van gefpannenheid over in eenigen 
van de Spieren, die onmiddelyk onder de Huid 
leggen; inzonderheid in die van de Hand en 
kleine Ellepyp (Radius). Om die reden is haar 
eene Melk-Dieet voorgefchreeven , ten einde 
het Bloed te voorzien met bekwaame ftoffe, om 
deCelletjes op te vullen van het Vetvlies, *t welk 
door eene zo langduurige famendrukking, tus- 
fchen de gefpannen Huid en de Spieren, te heb= 
ben uitgeftaan, beroofd is geworden van zyne 
vereifchte Slym-en Olieagtige Sappen , die 

__deor de Natuur gefchikt zyn om de Deelen 
zagt en buigzaam te houden en de beweeging 
der Spieren gemakkelyk te maaken. Wanneer 
naamelyk, door eene daar toe gefchikte Dieet, 
de Olie- en Slymagtige Deeltjes wederom over- 
vloedig in het Bloed zullen zyn, zo moeten de- 

zelven, na dat de onnatuurlyke perfing van de 
Huid is weg genomen , in hun eigen Celletjes wor- 
den vergaard „en door dat Middel „is ’t te hopen, 

zul- 
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zullen de Ongeftelde. Spieren , welker Gefpan- 
enheid reeds van dag tot dag vermindert, in ’c 
kort herfteld worden in haaren. Natuurlyken 
Stâdt; waar doof de Lyderes, ten opzigt van 
dezelven, even zo volkomen zal zyn genezen, 
alszy thans ten opzigt van de Ziekte haarer Huid 
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PIETER COLLINSON, 
LID DER KONINGLTKE SOCIETEIT 

VAN LONDEN, 

OVER EEN 

TROS-POL YPUS,; 
tn Zee gevonden omtrent de Kufl van Groenland. 

In de Vergadering voorgelezen den 8 Nov. 1753 

CPhilofopb. Transaft. Vor, XLVUL P.L p. 305.) 

MIN HEER, 

Et Zee-fchepfel, t welk gy de goedheid 
had aan my mede te deelen, is een Dier, 

en niet eene Plant, selyk uw vrind, de zender 
van het zelve, het genoemd heeft. By onder- 
zoek wind ik het een foort van Tros-Porvy- 
Pus te zyn , die uit veele Lighaamen beftaat, 
welke zig vereenigen op eenen aan allen gemee- 
nen Steel. De tegenwoordige is uit drie -en- 
twintig afzonderlyken famengefkeld, Eenigen 

tyd 
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tyd geleden heb ik ‘er een, die op den zelfden 
tyd gevangen was, gezien, welke tuflchen de 
dertig en veertig Lighaamen had. 4 

Elk Lighaam is aan den top voorzien niet agt - 
Armen, of Zentaculi, welke zig in de gedaante. 
van eene Stet uitfpreiden. Elke Arm wederom is 
aan elke zyde voorzien met een reije kleine ve- 
zelen, welke voor Vingeren fchynen te ver- 
ftrekken. In ’t middelpunt van de agt Armen 
vertoont zig de Bek , die omzet is met zes 
half-kringronde lippen, welke recht op ftaan. 
„Door een van deeze Lighaamen in de lengte 

open te fnyden, vond ik het te beftaan uit eene 
fterke Spier , die golfswyze in kleine krinkels fa« 
men was getrokken, in welker kleine hollighe= 
den ik verfcheide naar Zaad gelykende lighaamt= 
jes zag, die miflchien de Kuit van ’t Dier zyn. 
Vergroot zynde vertoonden deeze zig bolrond; 
een weinig plat. 
Aan het middelpunt, daar de Tros van Poly- 

pufJen zig vereenigt en één gemeen Lighaam 
vormt, groeit een vierkante beenagtige Stam, 
die zes voeten lang is, en vier groeven heeft, 
op elke zyde eene. Daar hy het vleezig gedeel- 
te van den Polypus raakt, is hy zeer dun en plat, 
en een weinig omgekruld, gelyk de draai van 
eenSchtoef: van het Vlees, dat de PolypufJen uit- 
maakt, ftrekt zig néderwaarts een Vlies als een 

_ Blaas, die omtrent twee of drie duimen lang en 
bynaa een duim breed is. Dan begint vervol: 
gen dit Vlies zig langzamer hand na beneden te 
5 DEE « G 2 fluis 
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fluiten, en ftrekt tot een Velagtig bekleedfel om 
den Stam, die voorts by trappen toeneemt, tot 
dat hy een vierde van een duim in ’t vierkant dik 
is, Binnen de vyf of zes duimen van het einde van 
den Stam begint het beenagtig gedeelte af te nee- 
men; tot dat het eindigt in een punt: van welke 
plaatsaf het Vel kraakbeenig word, en het overig 
gedeelte van den Stam , die aldaar in eene zeer 

dunne fpits uitloopt, met zooveel van deeze Vêer- 
kragtige zelfftandigheid , als 'er Beenagtige te 
kort komt, opvult. 

Dit naar een Blaas gelykend Vlies aan het bo- 
veneind van den Stam , dient zeer waarfchyn- 
iyk, om aan het Dier het vermoogen by te zet- 

“ten van zig; riaar zyn genoegen, in het Water 
op te heffen of neder te laaten zinken. 

Uit de draaijen , op een gedeelte van den 
Stam, maak ik op, dat deeze Polypus, toen hy 
nog zeer klein en zoo Beenagtig niet was, eenig 
geweld ondergaan. heeft, het welk zyn wasdom 
geftuit zal hebben, en hem eene andere richting 

heeft gegeeven , waar van de kentekenen met. 
den Stam zelven zyn voortgegroeid, Immers de 
Steel van den anderen Tros- Polypus , die op den- 
zelfden tyd gevangen wierd, was geheel glad en 
effen. | 
„Door hem kruislings open te fnyden , ontdek- 
ten wy de onderfcheidene Plaaten, of Lamine, 
aan elken hoek, die uit een kleine ftip in ’t mid= 
delpunt voortkoomen., en van een gefcheiden 
worden door een kruis, het welk de tegenoverge- 

ftel- 



BRIEF OVER EEN TRros-Poryrus, ror 

ftelde groeven famenvoegt. Op het leggen van 
een dun affchrabfel wan deezen Stam in azyn, 

volgde terftond eene fterke opbruifing, die het 
Zandige of Koraalagtig gedeelte ontbond , en 
de fyne Vliezen ontdekte, waar in het zelve was 
opgeflooten geweeft. Deeze twee zelfftandighe- 
den fchynen deezen Beenigen , Y vooren of Ko- 
raalgelykenden Stam uit te maaken. 
De fchikking, waar in deeze PolypufJen „de een 

ten opzigte van den anderen, op eenen Steel ge- 
vonden worden, kan men zien in fig. F van de 
nevensgaande Plaat, welke figuur eene dwerfe 
Thee van den geheelen Tros verbeeld: waarin Sy 
zien zult dat ro Lighaamen den buitenften kring, 
9 den middelften uitmaaken, en 4 in ’t middel- 
punt zyn. PN 
„De Heer Duntze, die u deeze groote zeld- 
zaamheid vereerde, heeft my onlangs het vol- 
gend verhaal daar van gedaan: 
„Dat deeze Tros - Polypus op de Noorder breed- 

te van 79 graden ,’t welk is binnen de tr graden 
van den Pool, en 80 Engelfe mylen van de 
Groenlandfe wal, gevangen was door Kapitein 
Adriaanf,, Kommandeur van ’t Schip de Brit- 
tannie, terwyl hy laaftleeden Zomer op den Wal- 
visvangft was. Deeze Kapitein „op zekeren 
dag in zeer diep water 236 Vademen peilende, 
waren twee van deeze Polypu(Jen aan zyne Lyn ge-" 
kleefd. Hy zegt, dat hunne Armen , of Tentg- 
culi, helder geel van koleur en ten volle uitge- 
Ípreid waren, toen hy ze tot de oppervlakte van 
„4 L Deer, G 3 het 
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het water opgehaald had ; maakende een wonder 
fraaje figuur, gelyk een fchoone Bloem, die ge= 
heel open is; waar voor de Kapitein ook deeze 
Dieren had aangezien. 

Verder heb ik aan te merken, dat het Zncrie 
zos, of Liliwm Lapideum [Steen- Lely] (van de 
Lief hebberen der Steenen en verfteende zaaken) N 
waar van men voor deezen zoo weinig heeft 
kunnenzeggen, nu’ thuis gebragt word tot dees 
ze bende van 7ros- PolypufJèn. 

| Ik ben enz. 

Londen, 8 Nov, 

1753: 

ee 

AANWYzZING VAN DE BETEKENIS DER 

FrGUUREN. 

A. De Tros-Polyjpus i in zyne natuurlyke grootte, zig 
uitfpreidende. 

B. De zelfde Polypus, zooals hy by ons Oi 
is, naadat hy geweckt was in water, met de 
Armen of Tentaculi, naauw by een, recht uit- 
geftrekt. 

e. De Polypus in * klein met zyn gantfe Steel of 
Yvoorbeenigen Stam. 

C. Een ftuk van den Yvooren, gedraaiden Stam. 
D. Het ondereind van den Stam , met een Kraak- 

been bedekt, 
E. Het Kraakbeen geopend , om te vertoonen hoe 

het Beenagtig gedeelte fpits uitloopende ein- 
dige, 

FE, 
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F. De dwerfe fnede van. den Tros, om te vertoo- 
nen den ftand van de onderfcheidene eend 
men van den Polypus. 

H. De dwerfe fnede van den Heenastigda Stam db: 
een Vergrootglas getekend. 

G; Een van de Lighaamen opengefneeden, omt te 
vertoonen destelfs inwendige Spieragtige ge- 
daante. 

2%, De Eyertjes, of Kuit, in de natuurlyke grootte, - 
L. Dezelfde, vergroot. 
L Het bekleedfel van vel, van de Blaas in M tot 

het Kraakbeen in E, ef.van het.eene einde 
van den Stam tot het andere, vervolgende. 

N. De getande Spieragtige Voerzuil , op welke alle 
de Liglraamen vanden Pòlypus zig vereenigen. 

K. Afbeelding van het. Bxecrinos , of Lilium Lapi- 
deum, [Steen-Lely } uit Rofinus. 

N. 
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WAARNEEMINGEN 
OMTRENT DE 

KOLEUREN, 
DIE DOOR DE WRYVING VAN PLATTE EN 
DOORSCHYNENDE OPPERVLAKTEN, TE- 
GEN ELKANDER, WORDEN VOORT, _ 

3 GEBRAGT. 

BOOR DEN AzrT 

Ar 8 
Licentiaat in de Godgeleerdheid wan den Huize 

van Navarre , en Lid der Koninglyke N 
Societeit. van Londen. 

(Hijt. de 'Academie Royale des Sciences (5 Belles 
Lettres de Berlin. Ann. 1752. p. 248.) 

XEOEGESERENES SEEGEESELES 

E geheele weereld kent het grootfte deel 
der Proefneemingen, omtrent het Ligt en 

de Koleuren gedaan door den Heer Newton, 
wiens veel bevattende en doordringende Geeft 
ons overtuigd heeft, dat men minder moeft aan- 
kleeven, ’t gene wy Stelling (Syftema) gewoon 
zyn te noemen, dan de Waarneemingen en de 
Ondervinding. ‘In opvolging van deezen Re- 
gel heeft hy ons die fraaie Ontdekkingen in de 
ezintleemde uitgeleverd, welken tegenwoordig 
het Onderwerp zyn der verwondering van de 
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Geleerden , en hem met reden de grootfte Lof- 
fpraaken hebben toegebragt, die men ooit aan 
’% Menfchelyk Vernuft kan geeven (*). Men 
mag zeggen, dat hy de voornaamfte Verfchyn- 
zelen, die van de Breekbagrheid des Ligts af- 
hangen, t'eenemaal heeft uitgeput. Dit evn 
te zyner Gezigtkunde is tot eenen zo: ‚hoogen 
trap van volmaaktheid gebragt, dat ’er- geen 
twyfeling overblyft by degenen , die zig door 
de Eder jacling dien aangaande: willen verze- 
keren. 

De Natuur zynen Geeft niets meer aan te hûs: 
den hebbende ten opzigt van de Koleuren, 
die voortgebragt worden door de Breeking der 
Ligtftraalen in: een Prifma, ‘openbaarde hem 
een zeer wonderbaar Verfchjnael ‚of. liever 
eén nog uitgebreider Veld van Wonderen, dan 
‘t gene hy eerft hadt doorkruift. Merkende dat 
twee van zyne Prifma's een weinig krom ge- 
worden waren , zo tragtte hy dezelven te her- 
ftellen , door ze met kragt tegen: elkander aan 
te drukken, en dit doende befpeurde hy met 
verwondering, dat ‘er, in het punt der fterkfte 

famen, 

(5) De Verbeteringen ‚ door anderen gemaakt in de Na- 

tuurkunde en Wiskonft, zyn door zyne Vindingen op eene 
zo verbaazende wyze toegenomen, dat zy in eenen opflag 

„een wonderlyk Voorbeeld uitleveren, hoe groot de vat- 
baarheid zy van de Menfchelyke Ziele, en hoe onuitputte- 
lyk het Onderwerp van derzelver Onderzoekingen., See c« 
TATOR. Vol. 7, N, 554. ; 
ml, Deer, G 5 
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famendrukkinge , gekoleurde Lynen, onder de 
gedaante van Schulptrekken (Conchoides} ge- 
vormd waren. Na eenige overweegingen van 
derzelver fehikking en vorming, liet hy de Prif- 
ma’s vaaren, om het zelfde Verfchynzel op de 
Glazen van Verrekykers waar te neemen. 
Hy nam twee Voorwerpglazen „ het eene 

plat-verheeven- , het andere dubbel of weder- 
zyds verheeven-rond, Op dit laatfte het ande- 
re met-zyne platte zyde aanvoegende „ drukte 
hy dezelven zagtelyk , en zag in het punt der 
aanraaking wederom gekoteurde Ringen. Hy 
gaf agt op derzelver Koleuren, orde , trappen 
en opvolging „ en fchreef derzelver voortbren- 
ging toe aan een laagje zittn tuffchen de twee 
Glazen vervat. 
Men moet wash dat in deeze twee 

Proef-Ondervindingen van Newton, welker Ont- 
vouwing een groot gedeelte van zyn Werk o- 
ver de Gezigtkunde uitmaakt, de Koleuren niet 
langer duuren , dan terwyl men de Voorwerp- 
glazen drukt, en dat deeze Voorwerpglazen op 
zeer groote Bollen gewerkt maeten zyn geweeft ; 
want, als ik de Proefneeming herhaalde met 
het Voorwerpglas van een Twaalf Voets Ver- 
rekyker , gelegd op eene platte. Oppervlakte , 
zo vertoonde zig de middellyn van den groot- 
ften Ring aan my niet grooter dan anderhalve 
Linie, en deszelfs Omtrek was niets dan cene 

zeer fyne en-byna, onzigtbaare Streep. 
’ Is waarfchynelyk dat de Heer Newton, voor 

dar 
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dat hy de Prifma’s vaaren diet, het zelfde Ver- 
fchynzel onderzogt hadt met Prifma’s zonder 
kromte: doch, aangezien de enkele drukking, 
waar van hy zig alracs bediend heeft, niet ge- 
noegzaam is om Koleuren op platte Oppervlak- 
ten voort te brengen, gelyk wy in ’t vervolg 
zullen zien; zo is ’t weinig te verwonderen, dat 
hy zynen toevlugt tot Verrekykers- Glazen ge- 
nomen hebbe. Het zou zonder twyfel veel ge- 
noegen gegeven hebben aan dien bekwaamen 
Waarneemer , in de platte Opper vlakten een 
tweede Gevolg te befpeuren van die keurlyke 
Theorie welke hy ontvouwde: tuflchen twee 
Oppervlakten gekoleurde Cirkels en. Ovaaltrek- 
ken te doen voortkomen, tot twaalf en vyftien 
Linien in middellyn; deeze Koleuren zo duut- 
zaam te maaken als de Glazen zelf; en eindelyk 
een nieuwe opvolging van Koleuren voort te: 
brengen door Doorlaating van Ligt, overeen- 
komftig met de gene’, welke hy door Terugkaat- 
zing hadt verkreegen., Zodanig is de Uitflag ge- 
weeft van eene Proefneeming, genoegzaam ge- 
Jyk aan die van den Heer Newton. 
Wanneer ik den hoogften trap van Polyfting 

wilde geeven aan de platte zyde van het Voor- 
werpglas eens Verrekykers van twaalf Voeten 
langte, door hetzelve te wryven op een volko- 
men vlakken Spiegel, bemerkte ik heel fchielyk 
zulk een tegenftand, als men gemeenlyk onder- 
vindt terwyl twee wel gepolyfte Marmerftee- 

nen, die met Water beftreeken zyn, tegen el- 
…J Deew kans 
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kander worden gefchuurd, Deeze tegenftand 
wierdt in ’t kort zo fterk, dat het my niet 
meermogelyk ware het Voorwerpglas te bewee- 

gen: maar toen vermeerderde myne verwonde- 
ring, wanneer ik tuffehen de twee Glazen net 
gevormde Koleuren gewaar wierd, die in ver- 
fchillende trappen van kragtigheid de genen uit- 
drukten , welken men door het Prisma be- 
fchouwt. 
De genen, die het tweede Deel der Gezigt- 

kunde van den Heer Newton gelezen en verftaan 
hebben, zullen uit de befchryving van dit Ver- 
fchynzel aanftonds befluiten, dat het behoort tot 
de zelfde Claffe, als de genen, die oorfprong 
geeven aan dat gedeelte der Gezigtkunde van 
dien geleerden Engelfchman. Deeze Theorie 
der Koleuren, welke, wat de byzonderheid der 
Zaaken belang, in geenen deele voor de eerfte 
wykt, is, na haaren Auteur, weinig aange- 

‚kweekt, en het gemeene gros der N adeledinn. 
gen heeft 'er hedendaags flegts een zeer onvol- 
komen Denkbeeld van. De overweeging van 
zulks heeft my overreed om myne hafpooringen 
verder voort te zetten, en hier door ís my een 
reeks voorgekomen van zeer wonderbaare Ver- 
fchynzelen, waarvan ik berigt zal geeven vol- 
gens de orde en de omftandigheden, in welken 
zig dezelven aan my vertoond hebben. | 

EERSTE 
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EER GO DE Te EN 

Van de Koleùren, woortgebragt door de 
Terugkaatzing van het Ligt. 

Eerfte Waarneeming. Indien men twee door- 
fchynende en wel gepolyfte Oppervlakten, ge- 
lyk by voorbeeld platte Spiegelglaasjes , over els 
kander fchuift, agt geevende dat ‘er, zo veel 
mogelyk is , op alle de punten der twee Opper- 
vlakten een even fterke drukking zy; zo be- 
merkt men zeer fchielyk eenen tegenftand, wel- 
ke zig fomtyds omtrent het midden van de Glaas- 
jes, fomtyds naar de Enden toe, doet gevoelen. 
De oogen. flaande op die plaats, zo wordt men 
twee of drie zeer fyne kromme Lynen gewaar, 
waar van eenigen bleek rood, anderen flaauw- 
groen zyn. Als men dan met de Wryving fteeds 
voortgaat, vermenigvuldigen zig deeze roode en 
groene Lynen, langs de Oppervlakte der Aan- 
raaking, en men wordt eene vermenging van 
Koleuren gewaar, nu eens zonder orde door mal- 
kander verward, dan eens in eene regelmaatige 
Schikking. In dit laatfte Geval zyn de gekoleur- 
de Lynen, doorgaans, Cirkels en Ovaaltrekken 
rondom de zelfde middelpunten „ en men zal 
nooit miflen dezelven te verkrygen , indien de 
Glaasjes, onder het wryven, van tyd tot tyd 
worden warm gemaakt. 
Zo dra de Kleuren gevormd zyn, kleeven de 
„JL, Daer. Glaas- 
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Glaasjes mer veel kragt aan elkander, en blyven 
voor altoos in deezen ftaat van vereeniging, 
zonder verandering of verfchikking der Koleu- 
ren, In het middelpunt van alle deeze Ovaal- 
trekken , welker groote Middellyn meer of minder 
langte heeft, naar dat de Glaasjes meer of min- 

der vlak zyn, wordt men een Ovaalswyz’ Plaatje 
gewaar, volmaakt gelykende naar een Blaadje 
Gouds; even of ’er zulk een tuffchen de Glazen 
gelegd ware. Dikwils heeft dit Plaatje, in zyn 
middelpunt , eene zwartagtige Vlak, welke, 
door een Prisma befchouwd zynde , overvloed 
van Violetkoleur geeft. 

Indien men de Glazen fchielyk van elkander 
fcheidt, doordezelven Horizontaal te fchuiven 
of tegen ’t vuur te houden indien zy te fterk aan 
malkander kleeven , en dezelven onmiddelyk daar 
na, door eene enkele oplegging „ weder fmen- 
voegt; alsdan zal de minfte drukking genoeg- 
zaam zyn om Koleuren voort te brengen. Be- 
ginnende met de allerzwakfte aanraaking, en 
by trappen voortgaande tot de allerfterkfte druk- 
king, zal men een Ovaalagtig Plaatje gewaar 
worden, ’t welk flaauw rood is, en in het mid- 
den van dit Plaatje eene Vlak van bleek Groen. 
Deeze laatfte Vlak breidt zig uit door de druk- 
king, en wordt een groen Ovaal , hebbende in 
zyn middelpunt een roode Vlak, welke op haar 
beurt zig uitbreidt „ fchietende eene groene Vlak 
uit haar middelpunt. Dus volgt het Rood en 

Groen beurtlings op elkander, zig van het mid- 
del. 
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delpant uitbreidende, en by agtereenvolging 
verfcheide trappen van Koleuren aanneemende, 
waar van het Rood en Groen altoos de Grondko- 
leuren zyn. Ik maak geen gewag van de andere 
Koleuren, die met het Rood en Groen fchrynen 
gemengeld te zyn: wy zullen dezelven weel be- 
ter onderfcheiden in de Glaasjes van de tweede 
Waarneeming, door welken de Ligtftraalen veel 
netter worden gefcheiden. | 

Uit het gene wy hier gezegd hebben blykt 
het verfchil, dat ’er plaats heeft tuflchen de 
voortbrenging van Koleuren op de kromme en 
op de platte Oppervlakten; ik wil zeggen, in de 
Glazen van Newton en de mynen. ’t Gene in 

_ de laatften verwonderlyk moet voorkomen, is, 

Ke | 

dat de enkele drukking geene Koleuren voort- 
brengt, dan na dat de Glaasjes 'er door de Wry- 
ving gegeven hebben. Menigmaal heb ik eene 
verbaazende kragt gebruikt, zonder eerft de 
Wryvingte hebben gedaan, en myne poogingen 
zyn altyd vrugteloos geweeft. 
_Fmeede Waarneeming. Ik heb twee Glazen ge- 
nomen , die in de gedaante van Prisma’s gefnee- 
den waren, met een zeer fcherpen hoek gelyk de 
Lyften of Randen van Spiegels. Ik heb dezel- 
ven met hunne platte zyden famengevoegd, be- 
dienende my van de Wryving; en terwyl deeze 
twee kleine Prisma’s toen een Balkswyz’ Lighaam 
(Parallelopipedunr) uitmaakten, zyn'er langs de Op- 
pervlakte der Aanraaking Koleuren verfcheenen , 

_ van éene wonderbaare glans en. leevendigheïd.* 
“B Dern Men 
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Men behoeft niet te twyfclen, of de Driekantis 
ge figuur der twee Glazen Lighaamen doet daar 
veel toe, door de Straalen te breeken, die van 
tuifechen de Prisma’s uitkomen: Ik zag verfchei- 
de gekoleurde Ovaaltrekken (Ellipfes) langs de 
Oppervlakte der Aanraaking , zynde leevendiger 
dan in de Glazen der voorgaande Waarneeming ; 
maar het Gouden Plaatje trok hier veel meer naar 
den Witten, en was niet met Geel gekoleurd 
dan naar de Enden toe. De eerfte Ovaaltrek, 
hebbende in haar midden eene zwarte Vlak, 
was bepaald met eene donker Purpere Koleur. 
Men zag vervolgens het Blaauw, Oranje, Par- 
peragtig Rood, lugtig Groen , Rood , blee- 
ker Groen, flaauw Rood, enz. De andere Ko- 
leuren vertoonden op ’t enkel Gezigt niets dan 
flaauw Rood en Groen, ’t welk allengs zodanig 
verbleekte, dat men niet dan bezwaarlyk konde 
onderfcheiden , wâar de Ringen eindigden. 

Deeze Koleuren zyn, niettegenftaande haare 
glaris en leevendigheid, geene Hoofdkoleuren „ 
dat is te zeggen uit de Clafle der gene, die 
voortgebragt worden door den doorgang des 
Ligts door een Prisma, wanneer men het Tover- 
beeld (Sperum) , volgens de manier van den Heer 
Newton , doet verfmallen. Dit maakt dat het 
hier zeer moeielyk is, op ’t enkel Gezigt de 
foorten te bepaalen van deeze Koleuren, die niet 
gevormd zyn dan door eene voortvloeijing of uit- 
breiding van de eene voorby de andere, Ik 
heb my derhalve bediend van de manier, welke 

de 
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de Heer Newton in een dergelyk Geval gebruik- 
te; naamelyk het bovenfte Glas, zagtelyk, van 
het onderfte af te ligten: doch dewyl deeze ma- 
nier niet zo gemakkelyk is ten opzigt van de 
platte, dan van de verheevenronde Glazen, 
wegens de fterke aankleeving der platten: zo 
heb ik myne twee Prismatieke Glazen fchielyk 
van elkander gefcheiden, en, dezelven vervol- 
gens door enkele oplegging famenvoegende, heb 
ik de drukking by trappen verminderd, ’t welk 
in agtereenvolging de Koleuren deedt verdwy- 
nen, en my bygevolg genoegzaame gelegenheid 
gaf, om dezelven waar te neemen. Ik ftelze 
hier, met daar nevens de genen, die de Heer 
Newton voortbragt door middel van twee Voor- 
werpglazen, waar van het eene , ’t welk plat- 
verheevenrond was „ behoorde tot een Verre- 
kyker van veertien , het andere, aan beide zy- 
den verheevenrond, tot een Verrekyker van 
vyftig Voeten langte; op dat men dezelven met 
elkander zou kunnen vergelyken. 

1 Deen. HH Aster- 
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Agtereenvalging der Koleuren in de voor- 
gaande Waarneeming , met Pris- 

matieke Glazen. 

Eerfte Een Zwartagtige Vlak. 

Opvolging. | gen Witagtige Ovaaltrek. 
Geel. 

Donker Purper. 

Tweede Blaauw. 

Opvolging. | Oranje. 

Purper. 

Derde Groenagtig Blaauw. 

Opvolging, | Geelagtig Groen. 

Purperagtig Rood. 

“Vierde Groen. De, 
Opvolging, | Rood. 

Vyfde  Lugtig Groen. 

Opvolging. | Flaauw Rood. 

Zesde Bleek Groen. 

Opvolging. | Bleek Rood. 

Zevende Geheel verflaauwd Groen. 

Opvolging. | Geheel verBaauwd Rood. 

» 

Aeter- 
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„Ágtereenvolging der Koleuren in de Waarnee- 
ming van Newton, met Verrekykers- 

Voorwerpglazen. 

= sene Zwart. 
)pvolging. | Blaauw. 

Wit. 
Geel. 
Rood. 

Tweede Violet. 
Opvolging. | Blaauw. 

Groen. 
Geel. 
Rood. 

ci, erde Purper. 
Opvolging. | Blaauw. 

Groen. 
Geel. 
Rood. 

_— A 

ì Vierde Groen, 
Opvolging. | Rood. 

Voyfde Blaauw. 
Opvolging. | Bleek Groen. 

Rood. 

Zesde Blaauw. 
Opvolging. | Bleek Groen. 

Witagtig Rood, 

Zevende Blaauw. | 
Opvolging. | Bleek Groen. 

Roodagtig Wit. 

1 Des. H 3 
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Derde Waarneeming. Indien men de aldus ge- 
koleurde Glaasjes boven de Vlam van een Kaars 
ophangt,zo werdwynen op het oogenblik de Ko- 
leuren, doch de Glaasjes blyven aan malkander 
zitten, wanneer men agt geeft dat derzelver Vlak- 
te volkomen Waterpas gehouden worde; en, als 
menze verkoelen laat, komen de Koleuren we- 

der op haare voorige. plaats. Ik nam, toen ik 
dit bemerkte, twee Spiegelglaasjes , die wat 
grooter waren, ten @inde genoegzaam tyd te 
hebben om de werking van het Vuar, op de 
Stoffe, die de Koleuren voortbragt , waar te 

neemen. Ik befpeurde, dat, naar ma de 
Spiegels wafmer wierden, de “Kolearen naar de 
Uiteinden der Glaasjes weeken, en, geduurig 
de Kaars op de zelfde plaats houdende , verfmal- 
den de gekoleurde Banden meer en meer, tot dat 
zy in ongewaarwordelyke Lynen veranderden: 
maar, als ik de Vlam weg haalde, kwamen zy 
op de zelfde plaats weder te voorfchyn, en ver- 
toonden zig in de zelfde fchikking als te vooren. 
Het was eene vry aangenaame Vertooning, de- 
zelven ‚,met-verfcheide herhaalingen, te zien weg 
gaan en terugkeeren, naar maate de Vlam daar 
by gebragt of, weggenomen werdt. 

De Heer Newton heeft onderfteld, dat de 

Oorzaak van de voortbrenging der Koleuren tus- 
fchen zyne twee Voorwerpglazen niets anders 
ware dan Lugt, welke ’er zig, op. verfchillende 
wyzen famengedrukt , bevonde. Hy is zelfs 
zo ver gegaan, van 1 de dikte te berekenen, wel- 

Lulke 
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ke dit Element noodig hadde tot voortbrenging - 
van elke Koleur; en dit deedt hy met eene diep- 
zinnigheid van nafpooringen „ over welke men 
zig niet genoegzaam kan verwonderen. … Hy 
heeft, by voorbeeld „ door het afmeeten van de 
middellynen der gekolëurde Ringen en de Ver- 
heevenrondheid der Glazen, vaftgefteld “dat de 
dikte, welke de Lugt noodig heeft: om, het 
Blaauw van den eerften Reeks te verfchaffen , 
twaalf vyfde deelen moeft-zyn van een Deelt= 
je, waar van ’er een-Milltoen gaan in een. 
Duim. De overeenkomft van myne Proefnee- 
ming met- die’ van Newton deedt my in ’t eerft 
tot zyn Gevoelen overgaan: maar de Ondervin= 
ding, die ik-nu zal voorftellen , verpligtte my; 
myn oordeel op te fchorten. 
«De Stoffe, begreepen tuflchen myne Glazen „ 
welke aldaar wel ftyf famengedruktmoeft zyn ‚om: 
dat het dikwils gebeurde, dat deeze Glazen met 
zo veel kragt aan malkander kleefden , dat men: 
dezelven niet dan door de, werkinge des Vuurs, 
konde fcheiden: deezeStoffe ; zeg ak „ging: 
met gezwindheid van tuffchen de Glazen uit; by, 
de aannadering van de Vlam:-en die der Voor- 
werpglazen, op de zelfde proef gebragt „gaf 
‘geene de minfte verandering, noch eenige ken- 
nelyke  verfchikking. Ik, moeft: zelfs „deeze 
‚„Voorwerpglazen zo heet maaken , dat het on- 
derfte, zynde het naafte aan de Vlam „ borft, 
eer-ik de minfte verwyding in de gekoleurde 
„Ringen gewaar wierd,” „Men „kan niet zeggen, 
gal: Der, H 3 dat 
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dat het Verfchynfel in de platte Glazen gebeur- 
de , uit hoofde dat dezelven minder dan de 
Voorwerpglazen waren famengedrukt; want als 
ik myne platte Glaasjes boven de Vlam geplaatft 
had, heb ikze dikwils met kragt, door middel 
van eenen Nyptang , famengedrukt 5 terwyl 
nogthans deeze famendrukking , hoe geweldig 
ook , in geenen deele de uitwerking van de Vlam 
verhinderde. Vervolgens heb ik myne Glazen, 
en zulken als die van den Heer Newton, in het 
Lugtledige gebragt, hangende de mynen, door 
middel van een Draad, aan het bovenfte van ’t 
Ontvangglas , op de Pomp ftaande , en hous 
dende de zynen , door middel van twee Veertan- 
gen, famengedrukt. Na dat ik toen de Lugt, 
een half Uur lang , uit het Glas, ’t welk zeer 
naauw ware, hadt doen uitpompen, befpeurde 
jk in geene van beiden eenige verandering. | 

Men ziet ligt, wat Natuurlyk uit deeze Proef. 
neemingen te befluiten zoude zyn. Indien het 
de zelfde Stoffe ware , welke de Koleuren voort- 

brengt, tuflchen de twee platte Oppervlakten en 
de twee Voorwerpglazen; waar uit ontftaat dan 
die verwyding der gekoleurde Ringen in het ec- 
ne Geval, en die ongevoeligheid van dezelven 
in het andere Geval, by de nadering van eenen 
zelfden trap van Hitte? Indien het de Lugt zy, 
welke de gekoleurde Ringen in de twee Voor- 
werpglazen geeft, van waar komt dan die beften- 
dige onveranderlykheid in de zelfde Ringen 5 
wanneer mien arai zeker is, dat ’er zig 

niet 
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niet meer Lugt in het Ontvangglas- bevindt? 
% Is verre van my, daar omtrent, eenig Ge- 

voelen aan te neemen, en gantfch myn Oog- 
merk niet, dat van Newton te ontzenuwen ! 
… Ek beoog niet anders dan na te fpooren; wat 
dienen moge om een zo duifter ftak op te helde- 
ren , in agt neemende de overeenkomft of tegen- 
ftrydigheid van twee Proefneemingen, die tot 
een zelfde Clafle fchynen gebragt te moeten wor- 
den, Het kan zyn , dat de twee Stoffen verfchil- 
len ‚en dat de Lugt, tuflchen de Voorwerpgla- 
zen van den Heer Newton begreepen, zig al te 
zeer geprangd bevonden hebbe (*), om te wy- 
ken voor de werkingen van de Lugtpomp. In- 
dien ’er eenig bewys uit deeze Proefneemtingen 
te haalen ware , zulks zoude niet kunnen gefchie- 
den, dan wanneer men het Voorwerpglas ge- 
bruikt had van eenen zeftig of tagtig Voets 
Verrekyker.- De drukking naamelyk van zulk 
een Glas, tegen. eene platte Oppervlakte „ door 

| od 

(*) Men kan hier, ten voordeele van den Heer Newton, 

nog byvoegen, dat, wanneer de Lugt in eene zeer kleine 
hoeveelheid aan een Lighaam kleeft, dezelve door dit 
Lighaam zo zeer wordt aangetrokken, dat ’er veel moeite 
vereifcht wordt om dezelve daar van af te ‘fcheiden: gelyk 
de-Heer Hales dit in zyne Weegkunde der PlantgewafJen, 
en zeer kort geleeden de Heer Gowin Knigbt in zyne 
Proeven op de Magneetkragt, beweezen hebben, De Heer 
Abt Nollet heeft my insgelyks verhaald, dat hy dikwils het 
zelfde hadt ondervonden, wanneer hy de Lugt wilde trek 
ken uit eenig zeer naauw Buisje. 

1. Deer, H 4 
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zyne zwaarte alleen, zoude, zonder Veertangen 
te gebruiken , genoegzaam zyn” om de Koleu- 
ren te doen verfchynen , en de Lugt, zig als 
dan meer in veyheid bevindende , zoude de-vers 
andering, indien ’er panige moefte ZYN; kenne- 
lyk maaken. 

Zie hier een ander zeer zonderling Gais be- 
treffende de Stoffe, die tuffchen” myne tweê 
platte Glaasjes was vervat. Ik heb dezelven 
gelegd op gloeiende Koolen , na dat ik vooraf 
de voorzorge gebruikt had, om dezelven. by 
werfcheide trappen heet te sale vak ‘ten-einde 
zy niet mogten barften. Toen wreef ik „ door 
middel van een Yzeren Staaf , het bovenfte 
Glaasje tegen het onderfte, en fchoon zy gereed 
waren om gloeiende te worden , door-de-hitte 
van het Vuur, is ’t my niettemin gelukt Cirkels 
en Ovaaltrekken te vormen, in de zelfde fchik= 
king vals in de voorgaande Waarneemingen. 
Wanneer ik ophield op de Glaasjes te drukken, 
zo fcheenen de Koleuren te verdwynen; maar, 
zo dra ik met wryven weder aanving, vertoon- 
den zy zig op nieuws. Dit duurde zo lang ; tot 
dat zy gloeiend begonnen te worden, en zig te 
vereenigen door de felting der Oppervlakten, 
waar mede zy aan elkander raakten.’ 

Vierde Waarneeming. De ‘Spiegelglaasjes , 
waar van ik my tot de voorgaande Waarneemin- 
gen heb bediend, waren niet gefoelied, Indien 
men hier toe bereid ther! frykt op eene 

baluitendle gpmacptakeeh van de gekoleurde 
Glas 
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Glazen , zo vertoonen zig de Koleuren niet 
meer, fchoon de Glazen geduurig met de zelfde 
kragt aan elkander blyven kleeven. 

De verdwyning der Koleuren in deeze Prod 
neeming, fcheen my alleenlyk voort te komen 
uit de kragt en menigte der Straalen , die door 
het Kwikzilver waren te rug gekaatft, en in-dit 
Geval te fterke aandoening maakten op het 
Werktuig van ons Gezigt, dan dat het vatbaar 
zoude zyn voor de indrukking der Straalen, die 
door de dunne Oppervlakte, daar boven, te rug 
gekaatft werden. … Men kan zig daar van over: 
tuigen, met de Glaasjes feluins te houden naar 
de Vlam van eene Kaars. Dan ziet men drie 
Vlammetjes, welker middelfte alleen gekoleurd 
fchynt tezyn, en metde zelfde Ringen getekend, 
als ‘er op de Glazen waren. Dit is dan een onfeil- 
baar Kenteken dat de Straalen ‚die ons te vooren 
de Gewaarwording van Koleuren gaven, ongeagt 
het Verfoeliezel, geduurig tot onze Oogen ko= 
men: maar dat diver Gerhees vernie- 
tigd wordt, wanneer zy famenloopt met eene 
andere „ lie ftérker en leevendiger is dan zy. 
Even gelyk een zeer flaauw Geluid verdwynt; 
wanneer ons Werktuig wordt gefchokt door 
de herhaalde treffingen van den Klank van een 
Lighaam dat een fterk Geluid geeft. / 
Het moet niemand vreemd voorkomen, dat 

de Straalen, die door het. Verfoeliezel van den 
Spiegel te rug gekaatft zyn; niet op zekere wyze 

bepaald of verdeeld worden door de Stoffe, wels 
inDeer H 5 ke 
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ke de Koleuren verfchaft; indien men opmerkt, 
dat deeze zelfde Stoffe, welke de Eigenfchap 
heeft om de Straalen, die van boven de Opper- 
vlakte teruggekaatft wordèn > in Koleuren te 
fcheiden, niet het zelfde Vermogen oefent op 
de genen, die kragts genoeg hebben gehad om 
door de Oppervlakte heen te dringen, 
Doch : waar in beftaat het Vermogen van 

die zeer dunne Stoffe? Hoe worden de Cpval- 
lende Straalen gefcheiden, en welke is de Eigen- 
fchap van deeze tot nog toe onbekende Vaneen- 
fcheiding(Decompofitio) ? Waarom worden vanalle 
de Straalen, die op eene doorfchynende Opper- 
vlakte vallen , eenigen meer doorgelaten dan de 
anderen? Welke is de Oorzaak van deeze Beurtwis- 
feling van Terugkaatzing en Doorlaating ? Dit zyn 
Zaaken, die men zonder twyfel zou moeten op- 
toffen, om deeze Theorie der uittermaate dunne 
Oppervlakten geheellyk te ontzwagtelen, en te 
‘ontheffen van de duifternis, welke dezelve be- 
dekt. Doch dit Konftgeftel is te zeer ingewik- 
keld , en het getal van Proefneemingen te klein , 
om dien aangaande iets, dat voldoen kan, voor 
te draagen. 

De Heer Newton zegt ‚inde 14. Propofitie van 
het derde Deel van zyn tweede Boek over de 
GEZIGTKUNDE: dat het gene maakt dat van 
alle Straalen, die op eenc zelfde doorfchynende 
Oppervlakte vallen, eenigen worden doorgela- 
ten en anderen terug gekaatft , daar uit ontítaat 
dat de eerften zig bevinden in Vlaagen van ge- 

mak- 
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makkelyke Doorlaating, de anderen in Vlaagen 
van gemakkelyke Terugkaatzing. Hy bewy{t 
vervolgens, dat de Tuffchenwydren deezer 
Vlaagen, op iets weinigs naa, tot elkander in 
evenredigheid zvn, als de Teerlings- Wortelen 
der Vierkanten van de langten eener enkele 
Snaar, welke de volgende Zangtoonen, Sol, La, 
Fa, Sol, La, Mi, Fa, Sol, zoude geeven. 
Doétor Defaguliers verbeeldt die Vlaagen, in de 
Philofopbifche Tranfaëtien , door eene Golvende 
‚Kromme Lyn, die in de Punten, tegen welken 
de langfte Ordinata's aankomen, de eigenfchap 
zou hebben van het Licht te rug te kaatzen, en 
in de andere Punten van hetzelve door te laaten. 

Alle deeze Waarheden egter betreffen flegts ’t 
uitwendige, terwyl de oorzaak en de werking van 
de Natuur even onbekend blyft. Hier uit blykt de 
ingewikkeldheid van deeze Theorie. En, indien 
het gemakkelyk ware geweeft dezelve op te helde- 
ren, zou men zulks dan wel van eenen anderen,dan 
van den Heer Newton, hebben moeten verwagten ? 

Vyfde Waarneeming. Wanneer ik myne Gia- 
zen fchuins hield tegen het Ligt van de Maan, 
zo bemerkte ik eene verandering in de Koleuren, 
welke my van genoegzaam belang fcheen te zyn, 
om dezelve met naauwkeurigheid waar te nee- 
men. Toen waren de aanmerkelykfte Koleuren 
het Wit, Rood en Violet, welken het Zonne- 
licht, in myne Proefneemingen, nog nooit gege- 
ven hadt. 
__Het kwam my in gedasten ' of, aangezien 

MEEL. eèn 
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een verzwakt Licht, zodanig als dat van de 
Maan, ‚eene zo kennelyke verandering in de Ko- 
leuren maakte, of verfcheide Lichten „op verfchil- 
lende wyzen famengevoëgd , my verfchillende 
uitwerkingen zouden kunnen geeven. Ik meng- 
de dan, in verfchillende evenredigheden, “het 
Licht der Maan met dat van verfcheide Kaarfen 
op verfchillende afftanden geplaatft: doch ik be- 
vond geene de minfte verandering in den aart 
der Koleuren, en de aandoening ( Modificatio) , 
welke zy daar van hadden , was alleerr van meer- 
der of minder duifter te worden. Deeze toet- 
zing deedt my egter iets bemerken , ’t welk ik 
niet met ftilzwygen kan voorbygaan, hoewel 
het geene onmiddelyke betrekking heeft tot het 
Onderwerp, waar van ik handele, 

Het Licht vande Maan , en dat van eene Kaars, 
op zes Voeten afftands geplaktn van eenen zeer 
witten Muur, vielen beiden op een ondoorfchy- 
nend Lighaam ,’t welk flegts éénen Voet van den 
Muur af ware. Deeze twee Lichten gaven my 
twee Schaduwen van het zelfde Lighaam. De 
Schaduw, welke het duiftere Lighaam maakte - 
door het onderfcheppen var het Licht der Maan, 
gaf Rood ‚ende Schaduw van het zelfde Lighaam , 
door het onderfcheppen van het Licht der Kaars, 
gaf Blaauw. Deeze twee Lichten maakten eenen 
oek van 45 Graaden; waar uit volgde datde 
Schaduw , door de onderfchepping van het 
Maanlicht gemaakt ,moeft verlicht worden door 
pe B » en, die door de onderfchepping van 

het 
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het, Kaarslicht gemaakt was , door de Maan: 
Het is dan klaar, dat, in dit Geval, de Koleu- 

ren niet voortkudtien dan door de verzwakte 
van het Licht; ’t welk, door ons Werktuig des- 
Gezigts met meer of teinlen leevendigheid te 
treffen, aldaar, op weinig naa, -de zelfde aan- 
doening kan wennen ‚ als de Straalen van het 

Licht peert ‚ wanneer hetzelve door het Prisma is 
gefcheiden en gebroken. 

Ik zegge; op weinig naa, om hier geen gele- 
genheid te geeven «aan iemand; wie ’t ook zy; 
tot tegenfpreekinge van het Gevoelen van den 
Heer Newton, die, volgens.de reden en onbe- 
twiftelyke Proef - Ondervindingen „ van gedag- 
ten was, dat de Koleuren „door de Hoofdftraa- 
den des Lichts gevormd, onveranderlyk zyn van 
aart en eigenfchap , door welk eene Middelftoffe 
men dezelven laat gaan, en op hoedanige wyze 
Zy ook mogen verzwakt worden. Dit zal ieder-. 
een waar bevinden , indien. hy zig de moeite 
geeft om de Proefneemingen, met de noodige 
voorzorgen, in ’t werk te ftellen. De Koleu- 
ren „die hier voortgebragt zyn door de verzwak- 
king vanhet Licht, fehynen my te moeten aange: 
merkt worden als een Gevolg van de. werking 
der Lighaamen op dit zelfde Lacht. Naar dat het- 

zelve meer of minder kragtig zy zal het meer 
of minder worden aangetrokken door het on=: 
doorfchynend Lighaam ; dienvolgens zullen de 
Straalen van ’t eene foort zig van die van ’t andere 

foort affcheiden „en ons bygevolg de gewaarwor- 
Le Deer, ding 

+ 
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ding geeven van de Koleuren, welken zy ons, vol 
gens haaren aart, moeten onder *t Oog brengen. 

’ Is insgelyks van dit Grondbeginfel, dat men , 
naar ’t my toefchynt, afleiden moet de gekoleur- 
de Schaduwen der Lighaamen by het Op-en 
Ondergaan der Zonne; dan, naamelyk, wan- 
neer derzelver Licht zeer flaauw is. Dit Ver- 
fchynzel, waar van de Heer de Buffon een Om- 
ftandig Berigt gegeven heeft in zyne Verhande- 
ling over de Toevallige Koleuren, zo wel als de 
Koleuren door den Heer Halley op verfchillende 
diepten in de Zee waargenomen ,fchynen my al- 
leenlyk voort te komen uit de Vaneenbreeking 
(Diffraëtio) des Lichts , door Grimaldi ontdekt, en 
vervolgens door «den Heer Newton verklaard. 
Dit Grondbeginzel egter , dat de Natuur ge- 
bruikt om de Straalen des Lichts van een te fchei- 
den, is ín lang zo vermogend niet als de Straal- 
terugkaatzing (Refleêtio) , en deeze is wederom 
zo vermogend niet als de Straalbreeking (Refrac- 
tio). De Koleuren, die het Onderwerp uitmaa-= 
ken van deeze Verhandeling, zynde voortge- 
bragt door de Terugkaatzing der Straalen van bo- 
wen eene witermaate dunne Oppervlakte , waren zeer 
onzuiver , gelyk ik reeds heb aangemerkt ; maar 
de genen, waar van ik zo even fprak, die 
voortgebragt werden door het Licht van de Maan 
en dat van eene Kaars, waren nog ongelyk on- 
zuiverer. 

H. 
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DENKER KEE KOEEECEESLKORCEOTO ESE ECESNSN 

IN de Philofophifche Transaftien No. 391, voor 
de maand November 1725 , gaf de Heer 

Henry de Saumarex berigt van een Werktuig , om 
naauwkeuriger, dan door de Loglyn,den weg, dien 
een Schip op Zee afgelegd heeft, te meeten. 
Dit Werktuig beftaat uit eenen Eerften Beweeger 
die de gedaante heeft van de Letter Y. Aan de 
twee Armen van de Y zyn twee Bladen of Le-- 

__pels vaftgemaakt, zulk eenen Hoek met elkander 
ë 1. Deer. maa 
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maakende, dat, wanneer de Y door het Water 

gehaald wordt met een Touw, aan derzelver 

Stêel of Staart vaftgemaakt, het Werktuig rod 

zal draaijen. Het ander einde van een Spil, die 
gemakkelyk rond draait , zal door de Omwen- 
telingen van de Y , die aan het Touw worden me- 
degedeeld , zulk eene Oïmwentêling verootzaa- 
ken. Deeze beweeging, dus aan eene Spil in het 
Schip medegedeeld zynde, moet men door deeze 
Spil een Stelfel van Raderwerk doen beweegen , 
het welk ’t getal der Omwentelingen van de Y 
zal aantoonen ; en wanneer de waarde van zeker 

getal deezer omdraaijingen eens door bekwaar 
me Proeven gevonden is, zo zyn dezelven ge- 
makkelyk tot.-Mylen, Graaden, enz. te brengen. 
De eenige zwaarigheid is dan, of deeze Y het 
zelfde getal van omdraaijingen zal maaken, in het 
aflegsen van de zelfde langte wegs, wanneer zy 
fchielyk, als wanneer zy langzaam door het wa- 
ter wordt getrokken. Ten deezen opzigte heeft 
de Heer de Saumarez , zo wel in de boven aange- 
haalde Verhandeling, als in eene volgende, 
die gemeen gemaakt is in de Philofophifche Trans- 
aflien No.-408 , voor de maand Maart 1729, 
berigt gegeeven van verfcheide Proeven, welke 
hy hier omtrent genomen had; uit welken blykt,- 
dat dit Werktuig ten deele het voorgeftelde ein- 
de beantwoordt, en ten deele gebrekkelyk is. 
De fouten onderftelt hy voort te komen uit het 
zinken van de Y in ket water „met eene langzaa- 
me beweeging, dewyl de As van derzelver-am- 

draai- 
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draaijing in zulk een geval grooter Hoek maakt 
met het Waterpas, dan in eene fchielyke bewee- 

Singe. 
In een Werktuig, gelyk dit gefchikt, is het 

baarblykelyk, dat het einde van de Spil, waar 

“aan het Touw valt is, van genoegzaamefterkte 

en dikte zyn moet; niet alleenlyk om de kracht 
of drang, die het trekken van de Y door het 
water , inde grootfte beweeginge van een Schip, 
daar op doet; maar ook om de toevallige ftoo- 
ten, die de Golven hier by voegen, te verdraa- 
gen. De dikte van de Spil volgens deeze ver- 
eifchten dan bepaald zynde, is het tevens blyk- 
baar, dat ‘er, om voor te komen, dat de Spil 
door het trekken van het Touw niet van zyne 
plaats gerukt worde, een Borft daar aan gemaakt 
moet worden , die grooter zyn moet dan het 
deel van de te vooren befchreeven Spil, om daar 
tegen te draagen. De grootte, welke de Heer 
de Saumarez voorftelt aan zyne Y te geeven, is 
zevenentwintig duim voor de geheele langte; 
vyftien duim voor de langte der Armen, die zig 
met eenen rechten Hoek moeten openen ; agt 
duim voor de langte van elk Blad of Lepel; 
vier en een half voor de breedte: de Steel en 
Armen moeten twee derde van een Duim dik 
zyn. Volgens deeze maaten zal de tegenftand, 
dien dit deel van het Werktuig zal ontmoeten 
met door het water te gaan in eene fchielyke be« 
weeging van het Schip, zeer aanmerkelyk zyn. 
Gevolglyk zal de noodzaakelyke grootte van het 
1, Deer. I Tap- 
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Tapeind van de Spil, en derzelver Borft, eene 
aanmerkelyke wryving in haare Omwentelingen 4 
en eene vertraaging in het omdraaijen van het 
Werktuig veroorzaaken. 
Om deeze fouten zo veel mogelyk te verbete- 

ren, nam ik, in plaats van met de te vooren be- 
fchreevene Y , de proef met eene enkele Kope- 
ren Plaat van omtrent tien Duim lang, twee en 
een half Duim breed „een dertiende van een Duim 
dik, en gefneeden tot eene Eironde gedaante. 
Aan dit Plaatje eene kleine draai gegeven, en 
't zelve met het eene einde vaftgemaakt zynde 
aan een dun Touw, op de wyze van de V „kan het 
op gelyke manier eene omdraaijing „ door in 
her water getrokken te worden , veroorzaaken ; 
maar met dit onderfcheid, dat, dewyl dit maar 
een final, dun Plaatje is, getrokken op zyn kant 
daor ’t water, zyn tegenftand in door het water 
te gaan veel minder is : bygevolg is een veel 
dunner Lyn genoeg om het te houden, ’t welk 
wederom den tegenftand aanmerkelyk vermin- 
dert. Dit toont derhalven eene dubbelde ver- 
mindering van wryving in de Spil aan: voor 
eerft dewyl de drukking op dezelve minder is,en 
ten tweeden: dewyl de Spil en de Borft van 
kleinder Middellyn zyn kunnen. Om nude fla- 
gen der Golven te breeken , maakte ik náaft aan 
het einde van de Spil vaft eene fpiraale Veêr, 
van Yzer: of Koperdraad (/ire), waar aan het 
Touw gehegt was, 't welk door dit middel voor 
of agterwaards kon fpeelen , én plaats geeven 

E aan 



FAN EEN SchrP AF TE MEETEN H3k 

gan de onregelmaatigheden der Zee» Op dat dè 
Plaat niet van eenig ding zoude worden vaft-_ 

„houden, of eenige buiten gewoone ftoot de Spil 
of Veêr zou befchadigen, was 'er een Knop of 
Knoop op eenen korten afftand van de Veêr aan 
het Touw vaftgemaakt,die voor een Gat, in een 

‚ ftuk Houts gemaakt, fluitte, en belette dat de 
Veêr niet böven Zelters bepaaldd langte uitgetrok= 

_ken werd; zo datal de kragt ,die’er boven deeze 
HafEvoerd werd, alleenlyk ftrekken kon om het 
Touw te ies en de Plaat weg te voeren. 
De Spil, dus voor toevallen bezorgd, kon noch 
verder verkleind worden: zo dat ik ten laatften 
“waagde de Tap van de Spil maar een twintigtte 
van een Duim in middellyn te maaken , en de 

Borft een achtfte, zynde van gehard Staal en. 
genoegzaame gladheid. Het Gat, waar in de 
Tap en waar tegen de Borft werkte , was van 
Agaat, ipsgelyks wel glad gemaakt. 
Dus in de maand Mey des Jaars 1751 voorzien; 

„bezorgde ik eene Schuit in de Slangswyze Rivier 
van Hydepark (*), om te beproeven, in hoe verre de 
Omwentelingen van dit Werktuig met zich zel- 
ven beftaan zouden , wanneer de zelfde tuffchen- 
wydte met de zelfde en met verfchillende fnel- 
heden werdt overgemeeten. dt 

Dè 
_{*® [Dit Park, een Plantagie tuffchen Ket Koninglyk Zo- 
merpaleis Kenfington en de Stad Londen, ftrekt tot vere 
luftiging van‘voornaame Luiden. Door, hetzelve {troomt 
eene Rivier, die wegens haare Slingeringen de Slangsayse 
genoemd wordt, ] 
1 Deer, Ï2 
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De Koers werd op elk eind bepaald, met te 
letten wanneer twee Boomen , ftaande in eene lyn 
die byna rechte hoeken met de Rivier maakte, - 
over elkander gezien werden. Wy roeiden ech-. 
ter buiten het merkteken, op dat het Werktuig 
in volle werkinge zyn zoude, wanneer men aan 
den bepaalden Koers begon. In het begin en ein- 
de werdt de Spil in haare omdraaijing geftuit, 
derzelver getallen opgenomen, en men bevond 
die de volgende te zyn. 

De tuffchenwydte der merktekenen was, naar 
zifling, omtrent een halve Wmgelbhe] ml 

Omwen- 

telingen. 

Ten rften zoeijende de Riv.op in 11 min. maaktedePlaat 615 

Tenaden valk. - af - 14 - - 645 
Tengden * + - - op - I8en een half — - 612 
Tengden,- …e =vaf - igenseen half …- 603 
Tensden - - _-op- 18 a A 620 
Ten 6den - - -af - 1 - - - óoo 

Het is opmerkelyk, dat het grootfte verfchil 
onder de boven gemelde Waarneemingen, is 
tuffchen de 2de en 6de,zynde 645 en 6oo;zo dat 
het verfchil omtrent een veertiende deel van het 
geheel was, en de tyd 14 en ro Minuuten; bei- 
den met de Rivier af te vaaren: daar die Waarnee- 
mingen, welke het meeft ten opzigte van tyd 

…_verfchillen, namentiyk de gdeen 4de, genomen 
zynde in 18 en een halve en g en een halve Mi- 
nuut, in haare Omwentelingen meer met elkander 
overeenkomen , zynde 612 en 603: welke al- 
leenlyk een achtenzeftigfte van het geheel ver- 

Schil 
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fchillen. Door deeze Waarneemingen werd ik 
gebragt tot de gedagten, dat de verfchillende 
fnelheden, waar mede een Schip zich woor- 
waards beweegt ‚ geen voornaam verfchil in het 
getal der Omwentelingen van de Plaat veroor- 
zaaken : of ten minften, dat deeze verfchillen ge- 
ringer moeten zyn, dan de onregelmaatigheden 

van andere oorzaaken voortkomende , zelfs in 

Proeven aan deeze byna gelykformig. 
De volgende Proefneeming van dit Werktuig 
werd gedaan aan boord van een Zeilfcheepje, in 
gezelfchap van Dr. Knight en Mr. William Hut- 
_chinfon een ervaaren Zeötan ‚ Kapitein van een 
groot Koopvaardyfchip. Onze verrichting was 
op de rivier de Theems, en eenige [Engelfche ] 
Mylen beneeden de Nore. Het oogmerk van de 
Proefneemingen op deeze plaats was, om in 't al- 
gemeente vinden, in hoe verre dit Werktuig met 
de Loglyn overeenkwam, en hoe het zich zou 
gedraagen in het waflen der Zee: dewyl eene 
vergelyking met de maat van eenen wezentlyken 
afftand, ter oorzaake van Ty en Stroom, hier 
niet kon werkftellig gemaakt worden. 

De manier der Proefneemingen was deeze. 
Wy lieten de geheele Loglyn, die tuffchen den 
eerften Knoop en het eind 357 Voet lang was, 
uitloopen. De perfoon, die de Log liet voort- 
fchieten, gaf aan het einde van deeze maat een 
teken , op dat hy, die op den Wyzer van het 
Werktuig acht gaf, de Spil in het begin en ein- 
de kon fluiten: terwyl een derde doof een Ho- 

1. Deer, Ï 3 Ni 1O- 
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rologie met een Seconden - Wyzer den tyd , wel 
ke in het uitloopen van deeze 357 Voeten voor- 
bygegaan was, waarnam. Door dit middel wa- 
ren wy in ftaat om de betrekkelyke faelheid, 
waar mede wy voortgingen, te bepaalen, gelyk 
ook het getal der Omwentelingen van de Plaat 
by ieder Proef, overeenftemmende met de 357 
Voeten van de Loglyn: het welk , indien de Log 
endit Werktuig beiden naauwkeurig geweeft warn 
ren, altyd het zelfde hadt moeten zyn. De by- 
zonderheden van deeze Proeven zyn in den vol, 

genden Tafel begreepen. 

Omwentelingen 
van de Plaat. 

83 Inde Rivier ten anker leggende, ì 
door den Stroom .… 5 I24 

82 Het zelfde herhaald st MTS 

8r In de Rivier zeilende. . .… 98 
79 In de Rivier ten anker leggen- 

de, deor den Stroom Aileen Ho 

76,In de Rivier zeilende. …… .… 1r5 

74 Op Zee, by den Wind ; 64 Seconden 

74 Het zelfde herhaald GN fe van tyd, ge- 
zi In de Rivier zeilende — … duurende het 

zó Hetzelfde _ . ster b6 Akten \ 
zo Voor den Wind op Zee N zb ded 
7e Het zelfde his. kde k ke hee de, Log. 
zo Het zelfde 5 52 y 
66 Voor den Wind in de Rivier 55 
64 Het zelfde 6 : 53 
64 Het zelfde à : fi 6o 
64 Het zelfde H ë 43 
63 Op Zee by den Wind | Sm | 
63:Het:zelfders: Wit SI 4 2 

"62 Zeilende in de Rivier bras) 
Uit 

| 
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Uit deeze Proeven, genomen in verfchillende 
ftanden van het Schip ten opzigt van den Wind , 
beiden in de Rivier en op Zee, zo wel door de 
Stroomen of ten anker leggende als zeilende, 
blykt dat de Omwentelingen van de Plaat, over- 
eenftemmende met de tuflehenwydte van 357 
Voet met de Loglyn, waren van 62 tot 83:en de 
tyden, in welken deeze ruimte was doorloopen, 
waren van 45 tot 135 Seconden ; zodanig dat het 
grooter getal van Omwentelingen overeenkwame 
methet grooter getal van Seconden, of de lang- 
zaamer beweeging van het Schip. Wiikdende 
dit aanmerkelyke verfchil tuffchen de Lag en Ee 
Plaat „wanneer fnelle en langzaame beweeginge 
vergeleeken werden , veronderftelde ik fg $ 
dat zy voortkwamen van eene vertraaging van 
de Plaat in fnelle, maar van het te rug komen 
der Log in langzaame beweegingen. Als by 
Voorbeeld, de Log behoort, om naauwkeurig- 
Iyk haaren dienft te doen, welke ook de bewee- 
ging van het Schip zyn mag, in ruft in het wa- 
ter te blyven. Doch het ftrak houden van de Lyn 
alleen, en noch veel meer het toelaaten dat de 

Log de lyn van eene Haspel trekke (gelyk vee- 
len dit op deeze manier doen), zal maaken „dat de 
Log eenigermaate het Schip volge, en zulks des te 
meer, naar maate dat men de werking langer laat 
duuren; en daarom zal de Log in het voortgaan 
van eenen Knoop tweemaal zo ver het Schip;vol- 
gen, wanneer het Schip tweemaal zo lang bezig is, 
met die langte te loopen. Het gevolg hier vanis, 

1. Daer, Ia dat 
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dat een Schip altyd grooter weg aflegt, dan door 
de Loglyn wordt getoond , als ook dat deeze 
misrekening grooter is naar maate het Schip zich 
langzaamer beweegt. Het is deeze reden, onder- 
tel ik „die de Stuurlieden aangezet heeft „om den 
afltand tuffchen hunne Knoopen voor korter ‚dan 
zy door de befchouwing geleerd worden, te 
houden. 

Vervolgens deed ik „in den zelfden Zomer „een 
dergelyken anderen togt op een zeilend Schip, 
in gezelfchap wan Kampbell , Kapitein van het 
May- Jacht, en Dr. Knight. Twee van deeze 
Werktuigen, zo veel mogelyk, naar elkanderen 
sefchikt , bereid hebbende , befloot ik te be- 
proeven, in hoe verre zy konden overeenkomen, 
wanneer zy aan de zelfde ongemakken bloot ge- 
fteld en te gelyk gebruikt werden. Terwyl ik 
de Proef nam met deeze Werktuigen ,‚ maak- 
te het eene 86716 en het andere 88184 Omwen- 
telingen. Geduurende deezen tuffchentyd wer- 
den zy op tien verfchillende tuffchenpoozingen 
met elkander vergeleeken. De Omwentelingen 
tuffchen elke tuffchenpoozingen verfchilden naar 
evenredigheid der getallen, in de eerfte verge- 
lykinge een negentiende van de geheele tuffchen- 

poozing. De miswyzingen van ieder tuffchenpoo- 
zing in de andere vergelykingen, waren in orde 
zis ms 269 Fis Täs zes 679 Ttás 165 ZyNde de groot- 
fte miswyzingen daar de tuilcheuwjdeen kortft 
waren. 
Ln andere opzigten fcheenen de Plaaten hun 

werk 

— 
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werk op eene behoorlyke wyze in het water te 
doen, fchoon de Zee op deezen tyd zo hol 
ftond, als ons Scheepje kon verdraagen. 

_… Eindelyk. Wanneer ik, eenigen tyd geleeden, 
aan boord was van de Oorlogfloep het Fortuin , ge= 
voerd door den Schildknaap Alexander Campbell, 
in gezelfchap van Dr. Knight, om eene Proef te 
neemen van zyne nieuwlyks uitgevondene Zee: 
Kompaffen , had ik menigvuldige gelegenhe- 
den om deeze Werktuigen te gebruiken, door 
de eene met de andere, met de Log en met we- 
zentlyke afftanden, te vergelyken ; en door her: 
haalde Proeven vry wel van het getal der om: 

draaijingen van de Plaat , die aan eene gege- 
vene tuflchenwydte gelyk waren , verzekerd zyn- 
de, dpor hulp der Log op de boven befchreeven 
manier gebruikt, wanneer het Schip eene middel- 
baare {nelheid hadt ; vond ik de tuflchenwydte, 
dus gemeeten, ten naaften by met zich zelve en 

„de waarheid overeen te komen : maar geduu- 
rende deezen geheelen tyd- hadden wy zeer 
gemaatigd Weder en Wind. Vervolgens ge: 
beurde het, dat wy 18 Mylen in eene fnelle 
koelte, welke, fchoon geen voordeelige Wind 
voor ons (als zynde van vooren), ons egter tegen 
8 Knoopen in een Uur voortdreef, gelyk bleek 

_ mit het uitwerpen van de Log. Geduurende 
deezen voortgang merkte ik aan, dat de tegen- 
ftand van het water tegen de Lyn en Plaat zeer 
aanmerkelyk was , en de wryving van de Spil 

EEL Is zo 
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zozeer deed toeneemen ‚dat hy denzelven verhin- 
derde rond te gaan, tot dat de Plaat de Lyn zo 
zeer had gedraaid , dat, wanneer de Spil aan den 
gang kwam: dezelve dikwils eenklaps honderd 
en vyftig of twee honderd maalen rond ging. 
Ik merkte ook op „dat, wanneer de Wind dwars 
over den Koers van het Schip kwam „de Lyn een 
goed deel buiten de ftreek van de Spil boog, 
Dit veroorzaakte eene Wryving van de Lyn te- 
gen het Befchut- gat [ Safeguard - hole | waar tegen 
de Knoop, gelyk'boven befchreeven is, ftuitte , 
welk op die plaats buiten twyffel eene aanmer- 
kelyke Wryving voortbragt. Maar de nadeelig- 
fte omftandigheid, die ik waarnam, was, dat 
wanneer wy in eene onftuimige, doch kort gol- 

vende Zee, dwars door de Golven zeilden, de 
Plaat dikwils, zonder het water te raaken , 
door de Lucht werd getrokken ; maakende 
klaarblykelyk eenen fprong van de eene Golf 
tot de andere , om dat de oneffenheid der Op- 
pervlakte, gevoegd by de fnelheid der bewee- 
ginge, de Plaat niet toeliet het duiken van % 
Water te volgen. 

Dit ongemak tragte ik te verbeteren door aan 
de Lyn, op eenen korten afftand van de Plaat, te 
voegen eenigedoorboorde Kogels, gelyk die voor - 
de Netten gemaakt worden „ten einde de Plaat zo 
veel te doen zinken in het water, als noodig 
was, om haar beneden het onderfte der Golven 
te houden, Dit vond ik dat zy ten deele dee- 

den, 
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den, maar te gelyk ‘er zo veel tegenftand by 
voegden, dat het ongemak van ’t eene zo groot 
was als van het andere, 
De Rekening van dit Beloop opmaakende 

vond ik, dat het getal der Omwentelingen ruim 
een derde minder was, dan het, met de eerfte 
Waarneemingen vergeleeken , behoorde te zyn; 
het welk my tot een overtuigend bewys ver- 
ftrekte, dat diet Werktuig aanmerkelyk in {nelle 
beweegingen vertraagd werdt. 
De langte van de Lyn, welke ik gebruikte, 

was omtrent 2o Vademen; welke langte ik 
noodzaakelyk vond, op dat het water , door het 
lighaam van het Schip ontroerd, in gemstarigde 
flilte zyn mogt, eer de Plaat ’er door getrokken 
werde; maar deeze langte van de Lyn was ins- 
gelyks een ongemak, dewyl die in het water zo 
veel te meer tegenftand ontmoette. 

In ’t geheel fchynt het my toe, dat een 

Werktuig , gelyk boven befchreeven is, naauw- 
keuriger dan de Log den weg , dien een Schip 
op Zee afgelegd heeft, ‘als deszelfs voortgang 
niet grooter is dan vyf Zeemylen in een uur , kan 
meeten. Het kan daarom ook nuttig zyn in het 
meeten der fnelten van T'yen en Stroomen, enz. , 
en insgelyks in het meeten van afftanden op Zee, 
in het aftekenen van Kuften, Havens, enz. Dus 

‚ verre fchynt het van nut te kunnen zyn, op de 
onderftellinge dat het niet tot grooter trap van 
volmaaktheid kan gebragt worden. Maar ver 
ben ik van dit te onderftellen; in tegendeel 
BEEN. wal. 
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wanhoop ik geenzins, dat het zo ver gebragt kan 
worden, van in ’t algemeen te beantwoorden aan 
het oogmerk, om eenen weg te meeten, dien een 
Schip op Zee afgelegd heeft ; en om die reden zal 
het niet ondienftig zyn, eenige weinige gedag- 
ten op te geeven betreffende de oorzaak en ver- 
betering der bovengemelde fouten, ten gevalle 
van die genen, welke hierna genegen zyn mog:- 
ten ‚om deeze Uitvindingen voort te zetten. * 

Het blykt dan uit de voorgaande Waarnee- 
mingen, dat de Omwenteling van de Plaat in de 
fnelfte beweegingen van het Schip grootelyks 
vertraagd wordt ; en zelfs gewaarwordelyk in 
voortgangen , die fneller zyn dan van vyf Mylen 
in een Uur. Dit kan voortkomen; voor eerít 
uit de Wryvinge van het Werktuig, in grooter 
evenredigheid toeneemende dan de kracht om 
het rond te draaijen. ‘Ten tweeden uit de be- 
weeginge van ’t water door het Schip veroor- 
zaakt , ’t welk het Schip volgde in de zelfde 
ftreek, en dat tot op eenen aanmerkelyken af- 
ftand van agteren. En ten derden uit het fprin- 
gen van de Plaat van Golf tot Golf, wanneer 
derzelver hoogte groot en afftand klein is. si 

et 

* Toen ik deeze Proeven en Waarneemingen aan mynen 
fchranderen Vriend, den Heere William RufJel, mede- 

deelde; gaf by my een berigt van een Werktuig, 'twelk hy, 
eenige Jaaren geleeden, beproefd had op eene Reize uit 
de Levant, zo na met het boven befchreevene overeenko- 

mende, dat men gedagt zou hebben, dat wy elkander 
raad gevraagd hadden in het te ontwerpen. 
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Het eerfte kan eeniger maate verholpen wor- 
den, door het zetten van eenen belaften Wind- 
vleugel, van eene bekwaame grootte, op de Spil 
van het Werktuig, welke zal beletten „dat de Spil 
voor een tyd blyft ftil ftaan, en dan weer fchie- 
Iyk omloopt , gelyk hy genegen is te doen, 
wanneer de tegenftand groot is: door welk mid= 
del de beweeging gelyker en eenpaarig zal 
worden , gelyk myn Vriend de Heer Ellicot, 
Lid van deeze Societeit, my deeze aanmerking 
zeer wel gemaakt heeft. 

Verder „ indien het lighaam van het Werk- 
tuig in evenwigt opgehangen werd in Kruisbeu- 
gels, zodanig als die voor de Zeekompaffen, of 
op de manier van eenen Draai- Bas, gelyk Kapi- 
tein Alexander Campbell wel voorftelt: dan zou de 
Spil van het Werktuig zich zelve gemakkelyk in 
de zelfde ftreek , volgens welke de Lyn haar 
trok , fchikken, en daar door de onnoodige 
Wryvingen, door de fchuinfche ftreek van de. 
Lyn veroorzaakt, ontwyken. 

Het tweede kan verholpen worden door het 
Werktuig te plaatfen op het einde van een ftok, 
digt by den Bak over de zyde van het Schip vaft 
gemaakt. Door dit middel zal eene korter Lyn 
noodig zyn, en de Plaat bevryd worden van te wer- 
ken in ’t meer beroerde water van het Agterfteven. 

Eindelyk, het fpringen uit het water kan mif= 
fchien geholpen worden , door eene Koperen Pyp, 
van zes duim langte en drie vierde van een duim 
dikte, te voegen aan het voorfte gedeelte van de 

1. Deer. Plaat, 
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Plaat, daar de Lyn aan vaft gemaakt moet wor: 
den; en aan de einden van Ee Pyp moet meri 
die gedaante geeven, welke de befte is om met 
gemak door het water te worden getrokken: 
Deeze zwaarte zal het voorfte gedeelte van de 
Plaat dieper doen zinken dan het andere, en 
tragten het zelve eene ftrekking naar beneden in 
het water te geeven. * 

Ik had voorgenomen een Proef van het uit- 
werkfel van deeze veranderingen te neemen, 
maar ben ‘er in belet geworden, ten deele door 
de onverfchilligheid , waar ttiede ik bevonden 
keb dat eene Uitvinding, als deeze, al ware zy 
zelfs tot volmaaktheid gebragt; waarfchynelyk 
door de Zeelieden zou ontfangen worden: die 
in ’t algemeen niet al te genegen fchynen om 
Proeven te neemen van een nieuw Werktuig , in- 
zonderheid als het door Zeelieden te land, gelyk 
zy ons fpotsgewys noemen , is voorgefteld. 
Het mag inderdaad tegengeworpen worden ; 

dat, al konden wy nog zo naauwkeurig den 
weg, dien een Schip op Zee afgelegd heeft; 
meeten, de koers van een Schip echter met be= 
trekking tot de Globe niet bepaald kan worden. 
Doch dan mag men met even veel regt ant= 
woorden, dat het gebrek aan middelen om den 
weg, dien een Schip door het Water afgelegd 

heeft, 

* De Plaat van den Heer Ru(Jel was gevoegd aan eenc 
Pyp, en hy heeft gevonden, dat zy nooit uit het wate? 
fprong, wanneer hy ’er gebruik van maakte, 
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heeft „ te meeten (en deeze vergeleeken met an- 
dere gebrekkelyke Waarneemingen) oorzaak is 
dat de vaart en fnelheden der voornaamfte Stroo- 
men tot nog toe niet bepaald zyn geweeft. 

De Heer de Saumarez maakt ‚in zyn tweede ge- 
Schrift wan Maart 1729, gewag van een ander 
Werktuig tot dit oogmerk, het welk hy zelf 
bekent zo goed niet te zyn als zyn eerfte, by- 
zonderlyk in onftuimig Weder op Zee.’ Maat 
dewyl verfcheiden andere hierop gevallen zyn; 
en een Werktuig aan dit gelykvormig hebben 
voorgefteld , zal het niet ondienftig zyn daar o- 
ver de volgende aanmerkingen hier by te voegen. 
De Eerfle Beweeger van dit Werktuig is famenge- 
fteld uit vier Armen, vaftgemaakt aan het on- 
„dereinde van eene regtftandige Spil; elke Arm 
is voorzien met eenen Lepel , welke naar den 
eenen kant open gaat en naar den anderen kant 
fluit, gelyk fommigen getracht hebben de Wind- 
molens met leggende Wieken te maaken. -Dee- 
ze ‚ voorwaards door het water gevoerd wor- 
dende, zal rond draaijen , en Zo veel fneller, als 
het Schip zig fneller beweegt. Maar, om te oor- 
deelen of het dat in alle fnelheden van het Schip 
in evenredigheid doen zal, zoo laat ons over- 
weegen. 

r. Dat een goed zeilend Schip gemeenlyk ro 
Zeemylen (van 6o in een graad ) in een Uur, 
het welke dan tegen 17 Voet in een Seconde is, 
zal zeilen: wter 

2. Onderftellende, dat de zyde van den 
L. Deer. Wind- 
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Windvleugel, alwaar de Lepels geflooten zyn; 
door het Water in ru{t gehouden wordt , zoo 
moet de tegenovergeftelde zyde van den Wind- 
vleugel, daar de Lepel open is, het water met 
eene fnelheid die het tweevoudige is van de fncl- 
heid van ’t Schip ontmoeten, of tegen 34 Voet 
in een Seconde; gelyk het geval zyn zou met 
hetbovenfte gedeelte van een Koetswiel, welks 
fnelheid in de Lucht het dubbeld is van de fnel- 
heid waar mede de Koets voortrydt. 

g. Dat eene platte Oppervlakte van 3 Duim 
in ’t vierkant, door het water beweegende met 
eene fnelheid van 34 Voet in eene Seconde, ten 
minften eenen tegenftand gelyk aan zo Pond A- 
verdupois- Gewigt zal vinden. 

4. Dat de tegenftand, welke de open Lepels 
in ’t water zullen ontmoeten , in fnelle bewee- 
gingen zeer aanmerkelyk zyn zal, en bygevolg, 
dat de Windvleugel veel langzaamer zal bewee- 
gen , dan hy behoorde te doen, indien deeze 
tegenftanden minder waren. 

5. Dat hier uit veel rede van twyffeling fpruit , 
of de tegenftand van de Middelftof en de wry- 
ving van het Werktuig, famengenomen, altyd 
zal voortbrengen zulke vermindering in het ge- 
tal der Omwentelingen, dat het getal der Om- 
wentelingen , aangetoond door Wyzers, het 
zelfde zou zyn, wanneer de zelfde ruimte met 
eene groote fnelheid, als wanneer zy met eene 
kleine fnelheid doorloopen werdt. 

VIS-- 
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VAN 

NEDERLAND, 

Dr. JOH. FRED. GRONOVIUS. ' 

(Ata Upfal, 1741. p. 67. © fegg.) 

SEEEDEEEEEEE 

Inleiding wan den Vertaaler. 

L Olgens het beroemd Samenftel van den 
Heer Perrus Artepi, zekerlyk het 

beft uitgewerkte en netfte, dat ooit tot hier toe 
over de Viflen wierd ontworpen, is de gantfe 
Bende van deeze Schepfelen gefchikt in vyf af- 
zonderlyke Rangen of Orders, die gegrond zyn in 
zoodanige wezenlyke Eigenfchappen, als de Vis- 
fen. van elke order in het byzonder toebehooren 
en hen van alle anderen onderfcheiden, 
Te weeten, het eene foort van Viflen is voor- 
zien van ftompe en ongewapende, het andere 
van fcherpfteekende Vinnen: daar zyn ‘er wel= 

IL. Deer. in A ker. 
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ker Vinnen kraakbeenig zyn: fommigen hebben 
dwarfe of Horizontale Staarten ; anderen hebben 

met been bedekte Kieuwen 
De Heer Arrerpi dit alles zeer naauwkeu- 

rig in acht neemende ‚ en ondervindende hoe _ 
ongefchikt meeft alle Schryvers over de Viffen 
gehandeld hebben , ondernam, te Londen zyn- 
de in den jaare 1735 , zyne federd agt jaaren 
verzamelde Aantekeningen en Waarneemingen 
in het licht te geeven; maar te beklaaglyk des 
nachts van den 27ften September deszelfden jaars 
binnen Amfteldam in ’t wâter vallende en ver: 
drinkende, en zyne Gefchriften by die gelegen- 
heid niet zonder moeite in handen koomende 
van zynen getrouwen Vrind en Landsgenoot, 
den wydvermaarden Heer Carorus LinN- 
Naus, heeft hy zelf het genoegen niet kun- 
nen hebben van zyn, grootften deels reeds op 
't papier geftelde Werk, aan den dag te bren- 
gen: Zo dat de Wereld het aan gemelden 
Heert C. Linneus heeft te danken; dat uit 
deeze Schtiften, in het jaar 1738, in order gebragt 
en uitgegeeven is PerriArrtepr Ichthyologia 
Jive Opera ommia de Piscibus, d. ì. Pis- gekerdheid, 
of alle de Werken van P. ArTeEprover de Viffen. — 

Van dien tyd af begint de Hervorming gere- 
kend te worden in de Weetenfchap , die de Vise 
fen betreft, en thans volgen alle rechtfchapene 
Liefhebbers in dit deel der Natuurlyke Hiftorie 
de gronden, welken Artepi1 heeft gelegd. 
Hy heeft ze, Belk gezegd is, in vyf Orders 

of 
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of Rangen gefchikt. Den eerften bekleeden de 
Viffen met dwarfe, of Horizontale , Staarten *, 
welken wy, met één woord, het WalvifJen Geflacht 
kunnen noemen. 

In de tweede Order bevinden zig de Viffen, 
welker Vinnen of Vlerken Kraakbeenig ** zyn. 

De derde Rang is gegeeven aan die Viflen, 
welker Vinnen geen beentjes hebben , en wel- 
ker Kieuwen vlies-of beenagtig zyn t-. Men 
kan ze noemen VifJen met bêdekte Kieuwen. 

De vierde Order vervat alledie Viffen, welken — 
fcherpfteekende Vinnen hebben: en men kan ze 
gemakshalve den naam geeven van Stiekel- vin= 
nen |. 

Eindelyk worden in den vyfden Rang gebragt 
de Viflen met weeke Vinnen, d. i, welker 
Vinnen wel door beentjes geftyfd, doch onge- 
wapend, en. na buiten niet fcherp uitfteekende 
zyn 6. 

De zeer beroemde en door eene wonderens= 
waardige kenniffe van Planten, Steenen en Die- 
ren uitmuntende Heer, Jom. Fren. GRONO- 
vrus, heeft in zyne Lyft van N ederlandfe Viflen 
deoze. Artediaanfe manicr gevolgd : te. weeten 
aldus: ] | 

DWARS- 

* 1. PLAGIURL 
* IL, CHONDROPTERYGIE, 
f UL BRANCHIOSTEGI. 
IV. ACANTHOPTERYGIt, 

$ V. MALACOPTERY GII 
EL Dezer. K 2. 
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DWARS-STAARTEN. 

r, DorrenyN, Delphinus met een Lighaam dat 
bynaa de gedaante van een Kegel heeft; 
met eene breede Rug , en bykans{fcherpen 
Bek. Arrtepr. Geflacht 47. n. 1. 

2. DorrPnyN, Delphinus, met een langwerpig, 
byna rond Lighaam en langen fcherpen 
Bek. ArTerp. Gefl, 47. n. 2. 

Deeze twee foorten heb ik in Zeeland gezien. 

KRAAKBEEN-VINNEN. 

3. Rocn, Raja, gedoornde, met knobbelige 
Tanden, en een dwars Kraakbeen in den 
Buik. Art. Gefl.45. 

4. Haay, Squalus, die geene Vin aan den 
Aars heeft en omtrent rond van Lig- 
haams omtrek is. ART. Gefl. 44 n. 3. 

5. Haay, Squalus, die geen Vin aan den 
Aars heeft: welker Bek aan“’t uiteinde 
van den Kopis. Art. Gefl. 44. n. 6. 

By de Katwykers Pak-haay genoemd, ik denk , 
by verbaftering voor Padde-haay, als of men 
wilde zeggen, Haay die ’er uitziet als eene 
Padde. 

6. STEUR, Acipenfer hebbende een fcherp Lig- 
haam, bezet met doornagtige knobbels. 
ART. Gefl. 43. 

7. Prik, Petromyzon. 
Meer foorten van Haayen en Roch worden ’er ge- 

vangen, welken ik den naaftvolgenden Zomer zal 
trachten te zien. VIS- 
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VISSEN MET BEDEKTE KIEUWEN. 

8. SNOTTOLF, Cyclopterus. ART. Gefl. 40. 
9. Doop-Krisr, Oftracion, rank *, byna 

rond , ongewapend , ruuwhuidig , met: 
platte (Horizontale) Borftvinnen en vier 
gaten in’t Hoofd, Art. Gefl. 39. n, 22. 

STEKEL- VINNEN., 

IO. STEKELBAARS, Gaflerofleus, met drie fte- 
kelsop de Rug. Amr. Gefl. 37.n. 1. 

II. STEKELBAARS, Ggflerofteus , met tien fte- 
kels op de Rug. Art. Gefl. 37. n. 2, 

I2. ZONNE- of SPIEGELVIS, Zeus, met fte- 

kels aan den Buiken eenenop’t eind afge- 
ronden Staart. ART. Gefl. 35. n. I. 

13. SCHELVIsS-Durver, f Cottus, wiens eer- 
fte beentje van de Rugvin zoo lang is 

als het Lighaam, 4&, Upfal. 1740. p. 
12r. pl. 8. 

Lyra Harvicenfis [Lier van Harwich] met 
eene zeer lange Rugvin die blaauwe 
plekken heeft. Petiver Gaz. t, 22,f, 2, 

Cu. 

* Catbetoplateus. 
1 [De W.E. Heer Grorovrus fchikt deezen Vis in 

den rang van de Stekel-Winnen 3 doch te onrecht, dewyl dè 
Vinnen van denzelven week zyn: weshalve de jonge Heer, 
L. T. Gronoyius, in zyn naauwkeurig Werk , Mu- 
Jeum Icbtbyologicum, pag. 23, dien Vis onder den naam van 
“Uranofcopus, op No, 64, tot de Week-Vinnen heeft weder 
gebragt. ] 

LL Deer, K 3 
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15: 

16. 

1. 

18. 

19. 

VISSEN VAN NEDERLAND. 

Cuculus levis [ gladde Zee-KoekoekJ die 
geel is uit den blaauwe, en boven op de 

Kop de Kieuwen-Dekfels heeft. 4@. 
Sc. Angl. 239. 

Donper-Pappe, Cottus, zonder Schubben, 
hebbende een Kop met veele fcherpe 
panten bezet, welker bovenfte Kaake- 
been iets langer is dan ’t onderfte. Anr. 

Gefl. 34. n. 3. 
Word van de arme Lieden gegeeten. 
KNORHAAN, Trigla, met een langen twee- 

puntigen Bek: de Neusgaten zyn Buisjes. 
Arr. Gefl. 34. n. 9. 

Word zeer menig vuldig in den Zomer gevangen, 
zoo dat ze by duizenden door de VifJers word te 
markt.gebragt. De arme Menfchen ecten ze. 

Poon, Trigla, met een Bek die een weinig- 
je in tweën gefpleeten is ‚en eene aan den 
Staart in tweën gefplicfte zydftreep. 
Art. Gefl. 34. n. 6. 

Poon, Trigla, met een gladde Kop en twee 
Baarden aan ’t onderfte Kaakebeen. 
Art. Gefl. 32. n. 1. 

Js geheel rood. (De Viflers noemen hem ook Ko- 
ning van Haring. | 

PrETERMAN, Zrachinus, met het onderft 
Kaakebeen langer dan het bovenfte, zon: 
der Baarden. Arr. Gefl. 3r.n.r. | 

BAArs, Perca, met zes zwarte Dwarsftrec- 
pen op elke zyde, en roode Buikvinnen. 
ART. Geh ZO He Ie & 

20. 
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20. Pos, Perca , met ééne Vin opde Rug, en 
holligheden in de Kop. Amr. Gefl. zo. 
nd. ig 

ar. HerDeEr, Mugil. Art: Gef,, 26. 
22. MakREEL,Scomber, met vyf Vinnetjes ag- 

ter aan de Rug en een korten doorn aan 
_ „den Aars. AmrTts Gefla 25 tuts 

23. Mager, Mac-AAL, KWAB-AALS; Pr- 

LATUS-Vrsypr, Blennius, met een don- 

ker gele Kop en Rug, zwarte ftreeken 
over ’t Lyf; en eene geele Aarsvin. , 

Art, Gefl.-22 Synon. 45. 
De Katwykers die het in Zee gevangen hadden 

bragten't iny în December 1741. 

In de maand November 1742. wierd er, by *t ci- 
land Marken een onder-de Spiering gevangen: 

‚Men kende ’er den naam niet van. 

Die zig met viffthen opbouden in den Rhyn, om- 
trent bet Dorp Alfen, vervloeken dit V'isje „om 
dat, als bet gebeurt dat het door het Haar- 
lemmer. Meyr in den Rhyn loopt, „alle andere 
VifJen naar elders de wyk neemen. „Het baart 
leevendige Fongen, want het laafkgemelde o- 
penfnydende heb ik 22 volkomene Jongen daar 
in geteld; waar van het meerder deel vier uite 

ren par 

J tn 
ij ' 

L Deer. K 4 1 OWEEK. 
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WEEK-VINNEN, 

24. PALING, Murena, eenverwige, met het 
onderft Kaakebeen langer dan het boven- 
fte. Art. Gefl 18.1. 1. 

as. Aar, Murena, welker bovenrand van de 
Rugvin zwartis. ART. Gefl. 18 n. 2. 

26. ZrerworrF, Anarbichas, Anr. Gefl, 17. 
27. ScmeLvis, Gadus, met drie Vinnen op de 

Rug, een Bek zonder Baard, wit over’t 
Lighaam „en het bovenfte Kaakebeen lan- 
ger dan het onderfte. Arr. Gefl, 16. 

h ME 
28. Bork, Gadus, met drie vinnen op de Rug, 

een Baard aan den Bek, veelverwig, 
wiens bovenft Kaakebeen langer is dan ’t 
onderfte, met een * gelyken Staart. 
Art. Gefl. 16 n. 4. 

29. Bork, Gadus, met drie Vinnen op de Rug, 
een Baard aan den Bek „een witagtig Lig- 
haam, ’t kovenfte Kaakebeen langer dan 
t onderfte, en weinig gefplitften Staart. 
Ar. Gefl. 16. n. 7. 

30. ZEEBAARS, Gadus ‚, met drie Vinnen op de 
Rug, een Baard aan den Bek, het Lighaam 
driemaal! zoo lang als breed, welks eerfte 
Aarsvin 3o Beentjes heeft. Art. Gefl. 
Ió n. 6. 

gr. KABELJAUW, Gadus , met drie Vinnen op 
de 

% Caud4 quali, 
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_de Rug, een Baard aan den Bek, bykans 
gelyken Staart ; en de eerfte ftraal [of het 
eerfte beentje] van denzelven doornagtig. 
Art. Gefl. 1ó.n. 6. 

32. Lene, Gadus, met twee Vinnen op de 
Rug, een Baard aan den Bek, en ’t bo- 
venft Kaakebeen langer dan het onderfte. 
Arr. Gefl. 16. n. g. 

33. Puir-AAL, Gadws, met twee Vinnen op 
de Rug, een Baard aan den Bek, gelyke 
Kaakebeenen. Arrtr.Gefl. 16.n.10. 

34. MorzENaar, Gadus, met drie Vinnen op 
de Rug, op beide de Kaakebeenen voor- 
zien van zeer fcherpe Tanden. 

Is ’er in den Zomer menigvuldig. 
[Deeze Vis is niet anders dan jonge Wy- 

ting. | [ 
Hy is wit van koleur : de zydftreep is bynaa 

recht, digift aan de Rug. De Staart is gelyk. 
De Oogen zyn zwart. Ik ben in ’t onzekere 
totswelk foort van Artedi ik hem brengen zal, 

35. ScHor, Pleuroneêtes, met de Oogen en zes 
Knobbeltjes op de rechter zyde van het 
Hoofd, gladde zyden, en-een doorn aan 
den Aars. ART. Gefl. 14 n. Ie 

36, SCHARRETONG, Pleuroneles ‚ met de Oo- 
gen op de rechterzyde, geheel glad. 
Art. Gefl. 14.n. 3. 

[De Heer GroNovrus zegt dat deeze, 
foort de Heilbot is; maar de jonge Heer, 
zyn W. E. Zoon, berigt ons in zyn Mu- 

& Deer, K5 Jeum 
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feum Ichthyologicum p. 14. dat ze den naam 
van Scharretong heeft. Deeze Vis word 
gebooren uit vermenging van een Schar 
eneen Tong; zelf teelt hy niet voort. | 

37. Bor, Pleuronees, met de Oogen aan de 
rechter zyde, doorntjes op de Rug aan 
de wortels der Vinnen, ftompe Tanden. 
Art. Gefl. 14. n. 4. 

38. SCHAAR, Pleuroneles, met de Oogen aan de 
rechter zyde, den Aars op. de flinkerzy- 
de, en fcherpe Tanden. Art. Gefl. 14. 
n. 5. | 

39. Tone, Pleuroneles, langwerpig, hebbende 
het bovenfte Kaakebeen langer dan’t on- 
derfte, en aan beide de zyden fcherpe 
Schubben. ART. Gefl. ras n 6. 

[TaArsBor.] 
(Griet, of Kaan:]: 

40. SMELT; Ammodytes. . Art. Gefl, 13. 
Jk heb ze noois in Holland gezien, maar Ze ge- 

kreegen uit Domburg in Zeeland, daar men, 
door het Strand te ploegen en ’t zand met bet 
kouter om te keeren, deezen Wis in menigte 
vangt „ die van de Boeren aldaar gegeeten 
word. dj 

[Ik heb ze ook in menigte gevonden op on- 
ze ftranden, te Wyk aan Zee en Zand- 
voort. | 

&I. SNOEKs Efox, met een breeden platten Bek. 
Art. Gefl. zon. 1. 

42. Gere, Efix, met een fpits uitloopenden 
dun- 
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dunnen ,bynaa ronden en één fpan langen 

Bek. Art. Gefl. io.n.2. 5 

SPIERING, Osmerus, met zeventien ftraa- 

Jen (beentjes) inde Aarsvin. Art. Gefl. 

8. 7. Ie 

HARING, Clupea, met het onderft Kaake- 

been langer dan het bovenfte, zonder 

zwarte plekken. Amr. Gefl. 5. n, I. 

[Errr‚] Clupea, de punt van 't bovenfte 

„ Kaakebeen is in tweën gefpleeten, en zy 

heeft aan beide zyden zwarte plekken. 

Art. Gefl.5n.3. 
SproT, Clupea, van vier duimen lang, het 

onderft Kaakebeen is langer dan het bo- 

venfte, de Buik zeer fcherp toeloopende. 

Art. Gefl. 5.n. 2. 
Ancriovis, Clupea, met het bovenft 

__ _Kaakebeen langer dan het onderfte. 

Art. Gefl. sn. 4 
Gemeene Voorn, Cyprinus, met de oog: 

appels, Buik- en Aarsvinnen , _door- 

gaansrood. Art. Gofl. 5. n. 1. 

De Rugvin heeft XIIL, de Borftvin IX, de 

Buikvin X beentjes. 

Daar is eene verfcheidenbeid van dit Joort, wel- 

_ ker Rugvin beftaat uit KI beentjes; aan welke 

ook bet eerfle beentje 4 welk in het echte foort 

maar half zo groot is als.het tweede) ontbreekt. 

Nog iser eene verfcheidenheid , daar in be- 

_flaande , dat "er zyn die XII beentjes in de 

1 DEEL. * : Rug- 
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49. 

„9 

51 

52 

53 

Rugvin hebben , in de Buikvinnen LX en in 
de Aars- vin XL. 

KoNING van VoorN, Cyprinus, by Wa- 
verveen gevangen. 
De Rugvin heeft X , de Borfloinnen XVIII, 

de Buikvinnen IX, de Aarsvin XIV, de 
Staartvin XXVIILL beentjes. 

RuisvoorN, RrEeTvooRrnN, Cyprinus, om 
dat zy in het Riet verfchuilt ; met de 
Oogappels,allede Vinnen, eg den Staart 
rood. Amr. Gefl. 3. n. 2. 

De Rugvin heeft X, Borftvin XI, Buikvin 
X, Aarsvin XV Beentjes. 

KoNiNG vAN Ruis, Cyprinus, dus by de 

Waverveeners genoemd. 
De Rugvin beftaat uit X, de Borflvin uit XII, 

de Buikvin: uit WII, de Aarsvin uit XII, 
XIII, de Staartvin uit XXI, beentjes. 

Miffchien is deeze maar eene verfcheiden- 
heid van ’t laaft voorgaande foort. 

ZeeLT, Cyprinus, een flymerige , geheel 
zwarte Vis, met eenen op ’t eind gely- 
ken Staart. Amr. Gefl. 3. n. 6. 

Sommigen op de Dorpen, die tot de VifJcherye ge- 
legen zyn, eeten deezen Vis zelden , noemende 
hem den Doltor van de VifJen. 

Karper, Cyprinus, een Vis met vier Baar- 
den, wiens derde Beentje van de Rug- 
en Aarsvinnen met weerhaakjes gewa- 
pend is. Art. Gefl, 3 n. 8. 

Zeer 
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Zeer veele van dit foort heb ik gezien, die het 
eerfte beentje van de Rug-. en Aarsvinnen met 
weerhaakjes gewapend hadden; waar van ook 
het getal der beentjes in deeze gezegde Vinnen 
met de waarneemingen van Artedi overeen- 
kwam. Laaten nu anderen oordeelen, of de vol- 
gende alleen voor eene verfcheidenheid dan 
voor een af zonderlyk foort gehouden moet wor- 
den. 

54. HAMBURGER, Cyprinus, te Waverveen 
gevangen; maar is zeldzaam en komt 
doorgaans uit verafgelegene plaatfen hier 

_in de maand Juny. 
„De Rugvin heeft XX, de Borftvin XIV, de 

Buikvin IX, de Aarsvin IX.; de Staart 
die in tweën gedeeld js , XXII Beentjes. 

De Schubben zn groot, als Goud blinken- 
de. Een beentje van de Rug- en Aars- 
vinnen is gewapend met eene ai 
reye weerhaakjes. 

55. Brry, BRAASSEM, Cyprinus, met allé de 
Vinnen zwart, en de Aarsvin van zeven 
en twintig beentjes. Art. Gefl. 3.n. 17. 

Verfcheidenheid, Ik ken er een die deezen gelyk 
en zeer gemeen is, welke ‘er maar alleen van. 

werfchilt door alle de Vinnen en den Staart veel 
kleiner te hebben; welks Buikfchubben ook 
zwarter zyn. 

56. ASTERLING, of EssrriNG, Cyprinus, 
vyf duim lang , welks Aarsvin uit twintig 
beentjes beftaat. Art. Gefl. 3. n. 18. 

ï. Deer. 57. 
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57. KONINGVANASTERLING, Cyprinus, zoo 
genoemd by de Waverveenfe Viffchers. 
Hy beeft in de Rugvin VIII, in de Borftvin 
XIV, in de Buikoin VIII, in de Aarsvin 
XVI, in den Staart XX beentjes. 

De Aars en Buikvinnen zyn zeer wit. 
Lets van het midden in de Buikvin zyn de beentjes 

intweën gefplitft, in de overige Vinnen zyn 
zy gants enkel. Te Alfen word deeze Vis in 
de Maand Auguftus menigvuldig gevangen: 
men noemt hem daar ALFENAAR, [of 
Alft.] 

53, [GrUNDpeL], Cobitis, een geheel gladde en 
geplekte Vis, wiens Lighaam omtrent rond 
is. Art. Gefl.2.n. 2. 

5g. [GEDOORNDE GRUNDEL], Colitis, met 
een tweepuntig ftekeltje onder elk Oog; 
Art. Gefl. 2. n. 1. 

Menigvuldig in modderige Graften. 

De Viffen, die ik hier opgeteld heb, zyn my in 
den tyd van agttien maanden voorgekomen, 
door my open gefneeden en onderzogt. Hun 
Vel heb ik naar behoren toebereid en op Papier 
geplakt , zoo dat hunne Vinnen en derzelver 
beentjes duidelyk te zien zyn. 
En ’k geloof niet, dat ’er behalven de Haay, 

Roch en Prik, eenige foorten van belang zyn 
die in de Noordzee voor onze Kuft , als ook 
in onze Rivieren of Poelen gevangen worden, 
welke ik niet gezien zal hebben. 

De 
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De naamen van die Viflen, naar dewelke ik 
vlytig onderzoek doe om ze te bekoomen , Zyn 

Moeder van Haring, Orf, Elft, Harder, Winde, 
Meerval. 

‚ Ik heb een foert van Schol gezien „ waar van 
de zydftreep agter het hoofd zeer krom liep op” 
den rechter kant: en op de flinker zyde ging zy 
recht door van de Kop tot den Staart; doch op 
deeze foort zal ik nader onderzoek doen. * 

N. 

% T Men zal in vervolg, dewyl ’er in Nederland nog vers 
fcheide andere, in deeze Lyft niet gemelde, VifJen zyn, een 
Aanbangfel geeven, in 't welk, op dezelfde wyze als bier be- 
ven, die ongemelde VifJen tot bun geflacht en rang zullen wor 
den ’t buis gebragt] 

L Deer, 

… 



PROEFNEEMINGEN 

AANGAANDE HET GEBRUIK VAN DE. 

EIKEN-ZWAM, 
IN HET STEMPEN DER 

BLOEDSTORTINGEN. 

(Philofopb. Transattions, Vor. XLVIIL PII. p. 588—598.) 

SEHESSECSCEELOCEEEIEEEEES: 

LL 

Een Verhaal van den Uitflag der Proefneemingen , met 
de Zwam gedaan by de Afzetting der Beenen van 
twee Vrouwsperfoonen, in Guy's- Hofpitaal te 
Londen ; door den Heere Samuel Sharp, Heelmees- 
ter van dat Hofpitaal en Lid der Koninglyke Socie- 
teit. 

Voorgelezen den 14 December 1752. 

T Ngevolge eene aanbeveeling, op Donderdag 
den 7 deezer van den Stoel gedaan, werdt 

den volgenden Saturdag van de Zwam (Agaricus) 
gebruik gemaakt aan twee Vrouwsperfoonen, 
welker Beenen onder de Knie werden afgezet. 

Eene 
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Eene derzelven was twee en zeftig Jaaren 
bud, en zeer verzwakt door eene langduurige 
Ziekte, metaanhoudende Pyn. … Onder de- Ope+ 
ratie bloedde zy zeer fterk, en de Storting 
werdt niet dan met veel moeite tegengehouden, 
hoewel ik de Zwam, met al myne kragt, tegen 
de Uiteinden van de twee groote Slagaders „de 
Tibialis antica en poflica , aandrukte. De ge- 
neigdheid tot Bloedftorting was, na-de Opera- 
tie, zo groot, dat ik het noodig bevondt het 
Tourniquet aan te voegen , en de Arteria Femoralis 
zeer digt toe te houden. Zy klaagde geweldig 
over de Pyn, die uit deeze Knelling ontftondt, 
waar op men het Tourniquet een weinig, los maak- 
te, en kort daar op volgde eene Bloedftorting 
uit eene der twee groote Slagaders, die aan- 
ftonds met Naald en Draad gevat en_toegebon- 
den werdt. Om dit Bloedvat te vinden deede 
men ‚de, Zwam weg, en, fchoon: het Tourni- 

__quet geheel flap was „ gaf de andere groote Slag- 
ader geen Druppel Bloeds. Dit gebeurde om. 
trent anderhalf Uur na de Operatie. Toenhet 
Vat was gebonden, werdt de zelfde Zwam we- 
der op de zelfde plaats gelegd, zonder het T-our- 
niquet aan te Íchroeven , en de Lyderes hade 
veel minder ongemak: maar, omtrent drie cn 
een half Uur verloopen zynde, borft het andere 
groote Bloedvat open, en fchoon er hulp by der 
hand ware, zo dat hetzelve aanftonds toegebon- 
den werdt, bevondt zy zig dermaate uitgeput 

1, Deer. % doon 
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door het fchielyke verlies van Bloed, dat zy ir 
omtrent twintig Minuuten ftierf. 

Men’ heeft‘ gegift, dat zy, door de drie 
Bloedftortingen, naamelyk de eerfté geduurende 
de Operatie, én de'twee anderen na dezelve; 
tufchen twintig en dertig Oncen Bloed kwyt 
geraakt ware. Ik onderzogt het Lid ha haar O- 
verlyden „doch bevond niet, dat zig in de Va- 
ten of de nabuurige Deelen iets rg 
vertoonde. 

Het andere Vrouw sperfoon was vier en twin 
tig- Jaaren oud. Deeze verloor zeer weinig 
Bloeds onder de Operatie, en heeft het, federt 
dien tyd, altoos zeer wel gehad. « De Zwam 
fchynt, in dit Geval, de allergrootfte ver- 
wagting beantwoord te hebben. De “Toeftel 
werdt deezen morgen afgenomen, zonder eenig 
Toeval. * De Heer Warner „ die de Afzetting ge- 
daan heeft, is voorneemens zelf de byzonder- 
heden“vári ‘het ‘Geval van dit Vrouwsperfoon 
aan de Societiet voor te Es 

12 Deceriher Msg. 

SAMUEL SHARP. 

IL 
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„… Moms | ae | 

Befthryving van een Geval, raakende de Uitwerkin= — 
gen van de Eiken-Zwam , in bet flempen van Blocd- 

… florvingen; door“ Jofeph Warnier ‚ Heehmeefter van 
_ Guy’s Hofpitaal „ en Lid van Bee Kras: ard So 
_ cieteit. 

Voorgelezen rit I4 gn tan) 8 f 

| _ Myne Heeren. 

‘Gtervolgens de begeerte van deeze Socie- 
teit, heb ik de eerfte gelegenheid by der 

hand genomen, om Ulieden een berigt mede te 
deelen van de Uitwerkingen der Eiken-Zwamme 
in het-ftempen van Bloedftortingen - of “het 
bloeden der voornaame Vaten na de Afzetting. 
Indien ik al te breedvoerig mogte geweeft zyn, 
in myne befchryving van de ‘Toevallen, die het 
volgend Geval vergezeld hebben „ zo hope ik , 
dat het enkel zal toegefchreeven worden aam 
myne pooging, om Ulieden alle voldoening te 
geeven, waar toe ik in ftaat ben, aangdande de 
Proefneeming van dit Bloedftemipend Middel. Ook 
heb ik my te omftandiger daar over uitgelaten 
om dat dit een der eerfte Gevallen van zulk foort 
is ‚die aan Ulieder overweeging voorgefteld wore 
a dat men dit Middelop die wyze in arie 
land heeft gebezigd. 
Op Saturdag den 9 December des Jaars 1752; 

werdt aan Catharina Spong , een Vrouwsperfaon 
van vier en twintig Jaaren, haar Been , 's mide 

1 Drew L 2 dags 
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dags ten twaalf uuren, omtrent vier Duimen on- _ 
der de Knie afgezet, wegens eene ongeneesly- 
ke Zweer, waar mede zy nu dertien Jaaren was 
geplaagd geweeft. . Zy raakte , onder de Ope- 
raties. Zeer weinig Bloed kwyt. Onmiddelyk na 
dezelve werdt een fluk Zwam, van bekwaame 
grootte , (zynde de zelfde, welke door den 
Heer Sharp, fot dit einde, aan de Koninglyke 
Societeit behandigd was,) tegen de monden der 
voornaame Slagaders aangevoegd. Twee an- 
dere flukken Zwam werden gelegd op de-mon- 
den van twee kleiner Slagaders, die zig. op eê- 
nigen afftand van de grooten openbaarden. Op 
de ftukken Zwam leid men dodden Plukzel, en 
over alles heen een Compres van Werk , be- 
fmeerd met gemeene Digeftief ; welk alles aan- 
gehouden werdt met het gewoone Verband, dat 
men in dergelyke Gevallen gebruikt „ en met 
den zelfden trap van ftyfte als gewoonlyk vaft- 
gemaakt. 

Tot vyf vierendeel Uurs na de Operatie werdt 
de Band en het Tourniquet, op een bekwaa- 
men afftand bowen de Knie, redelyk ftyf gehou= 
den 5 doch na verloop van dien tyd liet men , 
om dat het Verband en de Windzels zig. zeer 
weinig met Bloed gekoleurd vertoonden , het 
zelve zodanig flap worden, dat ’er de minfte 
drukking niet meer op de Arteria Femoralis ware. 
De Lyderes hadt-veel minder ongemak, dan ik 
ooit „na het gebruik van de Toebinding der Vaten 

„met Naald en Draad, heb waargenomen. Haa- 
: re 

ld 
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re Pols fcheen zeer weinig ontroerd te zyn tot 
aan” vier Uuren na den middag „ wanneer de. 
Toevallige Koorts aanvang begon te neemen , 
zynde nu en dan vergezeld met Stuipagtige Kny- 
pingen van den Stomp en de Dye: om welke re« 
den- de Band een weinig ftyver werdt gemaakt. 
Op dien avond te zeven Uuren maakte men den 
Band en ‘het Tourniquet geheel los ; waarop; 
kort daarna , de Stuipagtige Knypingen zo me- 
nigvuldig niet en minder hevig wierden. Dee- 
ze Knypingen hadden haar een langen tyd ge- 
plaagd, en, volgens haar eigen berigt, waren 
zy heviger voor. de Operatie, dan zy na dezelve 
zyn geweeft. Zy hadt dien sve! maar. weinig 
rufte, 
Op Zondag morgen , te half elf Uuren , fcheen 

Zy zo wel te zyn als men verwagten koride: haa- 
re Pols was bedaard, en zy klaagde over geen 
byzonder Ongemak. Te twaalf Uuren ’s nagts 
viel zy in flaap en bleef ruften tot den volgen- 
den morgenftond „ na zeven Uuren. 

Dien ogtend, zynde ’s Maandags, feheen zy 
weder zo wel als ’t behoorde ; haar Pols was ge- 
maatigd en zy gevoelde nergens eenige Pyn. 
’s Avónds fliep zy weinig, doch hadt het, dien 
geheelen nagt, zeer gemakkelyk. 

’s Dingsdags voor den middag bevondt men 
haar weder in een gewenfchten toeftand , met 
geene de minffe ontroering in haaren nd 
Toen zy, te elf Uuren, op de gewoone manier 
verbonden werdt, verionde zig de Wonde ui- 
1 Dezer. L 3 terlyk 
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terlyk in een zeer goeden ftaat. „Zy hadt gec« 
ne byzondere Pyn in de Deelen daar de Zwam 
was opgelegd , en was, in alle opzigten , zo 
welvaarende als men kon verwagten. Dien a- 
vond, te zeven Uuren , vifiteerde ik haar we- 
derom, en vondt haar volkomen wel, zynde de 
Stuipagtige Knypingen „ over welken zy in ’ 
eerft klaagde, t'eenemaal over, en van gifteren 
ogtend af geheel weggebleeven. 

Dien morgenftond, zynde ’s Woensdags, was 
zy nog welvaarende en zonder ongemak „ heb- 
bende de Stuipagtige Knypingen niet weder-ge- 
had, en daar vertoonde. zig geen «de minfte 
Bloedigheid. door de Windzelen of het. Ver- 
band. 

Deezen voormiddag heb ik haar in den zelf- 
den goeden ftaat gevonden. Wanneer de Ver- 
binding te half twaalven gefchiedde, gaf de 
Wonde een zeer bekwaame Ontlafting van Et- 
ter, zonder eenig het minfte Bloed daaronder 
gemengd. Alle de ftukken Zwam ,-die’er op- 
gelegd waren, zyn 'er zonder de minfte Pyn af- 
gegaan, met het overige van ’t Verband, Zy 
hadt gifteren twee-of drie-Stuipagtige Knypin- 
gen in-den Stomp en de Dye „ doch niee hevig: 
Haare Pols is naar wenfch, 

Hatton-Garden ‚ den 14 
December 1752. 

Joscrm WARNER, 
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AIT. 

Kort Berigt- der Uitwerkingen van de Eiken-Zwam- 
in het flempen van de Bloedftorting na eenigen van 
de gewigtig fle Operatien der Heelkonft; met eene 

_ Verklaaring van de manier „hoe dezelve op de Vaten 
werkt; door Jofeph Warner, Lid der Kon. Soc. 

_en Heehmneefter van Guy’ s-Hofpitaal te Londen. 

Voorgelezen den 23 er 1754: 

N ar des. Jaars 1752, had ik de eere, 
van aan de Koninglyke Societeit een berigt 

mede te deelen, raakende de goede Uitwerkin- _ 
gen van de Eiken-Zwam in het Geval van een 
jong Vrouwsperfoon, van: vier en twintig. Jaar 
ren, welker Been ik onder de Knie had afge- 
zet. „Sedert dien tyd heb ik niet gehoord van 
eenige verdere Proefneemingen ‚met dezelve 
gemaakt ‚noch ‚van eenigerlei berigten, aan de 
Societeit voorgedragen , belangende, derzelver 
voornaame nuttigheid: in de Heelkonft.. Dit 
zal waarfchynlyk daaraan toe te fchryven, Zyn, 
dat de kragten. van de Zwam, tot nog toe, in 
Engeland niet zeer bekend zyn; of aan de-on- 
geneigdheid. der Heelmeefteren om zulk eene 
Manier van Geneezing aan te neemen, welke 

zy waarfchynlyk, onderftellen met gevaar verge- 
zeld te zyn, 

De zeer gelukkige Uitllag, waar mede my- 
ne eerfte Proefneeming van dit foort bekroond 
werdt, was my eene genoegzaame aanfpooring, 
_L DEEL. L4 om 
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om ’er verder de Proef van te néemen, in an- 
dere Gevallen van dergelyke natuur. Ik heb 
het ’er in vier gedaan, die altemaal eenen niet 
minder gewenfchten Uitflag hadden dan de eer- 
fte Proefneeming. Het byzondere voordeel, 
dat ’er in de aanvoeging van de Zwam legt op- 
geflooten , is klaarblykelyk dit, dat dezelve ’ 
vermogen heeft om de Bloedftorting zonder Pyn 
te doen ophouden: om welke reden 'er minder 
fchynt te zyn van de Toevallige Koorts, dan 
‘er voorkomt na het gebruik van de Toebin- 
ding met Naald en Draad, dewelke zeer verre 
het pynlykfte deel van de Operatie is in de Af- 
zettingen en fomtyds doodelyke Stuiptrekkingen 
te weeg brengt , gelyk door den Heer le Dran, 
in zyn Hoofdftuk van de Afzettingen , is aan- 
gemerkt: by welke gelegenheden de onmidde- 
lyke wegneeming van de Bindzelen door hem, in 
byzonder, tot Geneezing aanbevolen wordt. 

De Bindzels hebben fomtyds daarenboven nog 
dit Ongemak, dat zy geheel vaft blyven tot aan 
het laatfte toe, om welke reden zy, onvermy- 

delyk, de Heeling der Wonde vertraagen. 
Behalve de uitwerking van de Bloedftorting te 

bedwingen in alle verfche Wonden, welke de 
Zwam gemeen heeft metde Toebinding, zo heeft 
zy nog een groot voordeel haar in't byzonder ei- 
gen , naamelyk van de Bloeding kragtdaadig te be- 
dwingen in Wonden van verfcheide Dagen of 
Weeken oud , alwaar de Deelen zo rottig zyn ge- 
worden, dat zy de Toebinding niet kunnen ver- 

ii kes draa. 
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draagen. Dit heb ik bevonden de uitwerking van 
„de Zwam geweeft te zyn in verfcheide Voorbeel- 
den, alwaar de Toebinding vrugteloos was on- 
dernomen. ilt 

De manier , op welke de Zwam werkt , is 
door famentrekking of toeftrikking van de Uit- 
einden der afgefheeden’ Vaten. Ik had’ gelegen- 
heid om naar dit Stuk onderzoek te doen inhet 
Gevalvan een Lyder , wiens Been onder de Knie 
werdt afgezet. Onmiddelyk na de Afzetting - 
werden ’er ftukken' Zwam opgelegd, en ftyf te= 
gen de monden van alle de voornaame Vaten 
aangehouden. _ Omtrent een Uur na de Operatie 
begon de Stomp op nieuws te bloeden ;-om wel- 
ke reden ik het geheele Verband wegnam ; üit- 
genomen die ftukken Zwam, welken ‘er eerft 
opgelegd waren. Dit gaf my gelegenheid om 
den oorfprong van de Bloedftorting'te ontdek- 
ken, welke ontftondt uit éen zydelingfch Vat, 
ten minfte een Duimbreed van de groote Vaten 
afgelegen. Wanneer ik dit Vac had digt ge: 
maakt, had ik de hieuwsgierigheid om de ftuk- 
ken Zwam weg te neemen van die zelfde 
plaatfen, daar zy eerft waren aangevoegd.“ Ik 
bemerkte dat de monden der Vaten, in eenen 
zo korten tyd, t'eenemaal waren famengetrok- 
ken: zodanig dat zy zig in ftaat bevonden om de 
geheele kragt van het Omloopende Bloed tegen- 
dtand te bieden; hebbende derzelver Uiteinden, 
in plaats van hunne Natuurlyke Cylindrifche, 
eene Kegelvormige gedaante aangenomen. 
oel. Dern, L 5 Dus 
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Dus veel ten voordeele van de Zwam gezegd 
hebbende, zal ik befluiten met den Leezer te 
-wyzen naar de volgende Gevallen, die eeniger- 
maate tot beveftiging kunnen ftrekken van het 
gene hier door my geopperd is. 
… Eerfte Geval. Een man van een en vyftig Jaa- 
ren ‚genaamd Jonathan Lee, werdt, den 7 deezer 

Meymaand des-Jaars 1754, zyn-Been onder de 
Knie afgezet. Hy. was door. zyne Kwaal ten 
uiterften, verzwakt, en zyn. Bloed-bevondt zig 
door ’t geheele Lighaam zo verfchraald, en ver- 
anderd-van den-Natuurlyken Staat, dat het zig, 
zo ten opzigt van den famenhang als van de Ko- 
leur , gelyk Wei vertoonde. „Geduurende de 
Operatie werdt het Schroef - Tourniquet aan de 
Dye gevoegd, met eenen trap van kragt, die ge- 
noegzaam ware om den loop des Bloeds te ftui- 
ten. …Onmiddelyk na de Afzetting voegde men 
stukken Zwam tegen de monden der Bloedvaten 

aan , en op dezelven laagen van zagt [Plukzel, 
die allen bedekt werden met een dod Werks;, 
befmeerd met Digeftief- Zalve „ waar na men al- 

Jes met het gewoone Verband bezorgde. Om- 
trent drie of vier Minuuten daar na werdt hy bes 
zwagteld, en te bed gelegd. Ik zag het Bloed 
aanftonds vryelyk „door -het Linnen. vloeijen, 
waarop, ik-het Tourniquet aan fchroefde, om 
de Bloeding te doen ophouden-, maar dezelve 
fcheen ’er klaarblykelyk. door toé. te neemen. 

Wanneer ik deeze ongewoone uitwerking be- 

Speurdes zo. maakte ik het Tourniquet geheel 

| | {lap 
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flap „en, dit gedaan zynde, hieldt het bloeden aan, 
ftonds op. Ik werd „daar toe gebragt door te 
onderftellen, datde Aders waarfchynlyk eene zo 
fterke famendrukking geleeden-hadden.door het 
Werktuig, dat zy zig niet in ftaat.bevonden cm 
dar Bloed weder te rug te laaten keeren; ’t. welk 
naar de nabuurige Deelen was gevoerd door 
de zydelingfche: Slagaders ; ‚voortkomende van 
den „Hoofdftam boven den Band van, het. Tours 
niquet, Of dit de waare oorzaak zy, geweeft of 
niet, durf ik niet op,my-neemen te bepaalen 
maar ’t is zeker , dat het Gevolg: ware,-dat.de 
bloeding zanftonds. ophieldt,, en „niet „weder: 
kwam. 
De Lyder den: wierden dag..na de, did 

verbonden wordende, nam men «al: de Zwam 
weg. Sedert dien tyd is-hy.op de gewoone, wyze 

behandeld, zonder eenige Zwam meer. te gebrui, 
ken. „Hy heeft na.de Operatie, zeer. weinig 

iet: of Pyn gehad, en het laat zig-aanzien dat 
hy fpoedig. zal genezen zyn. 

‚ Tweede, Geval. „Den. zelfden. 77 strefld Mey- 

maand „. werdt de eene Borft afgefneeden aan een 
zwaarlyvig- Vrouwsperfoon ‚. genaamd, Elizabeth 
Hillier , zynde agt en dertig Jaaren oud.De 
Weonde was groot, en maakte een {terke Bloed. 

ftorting uit: verfcheide woornaame:Slagaders. „Ik 
gebruikte geen ander. Middel om het bloeden-te 
doen-ophouden, dan:de aanvoeging van {lukken 

Zwam opde openingen, der Vaten. die:ftyf ge: 
hauden. werden door een,Flanellen, Zwagtél „ria 
‚5, Deer. dat 
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dat zy eerft met Plukzel, en een dod Werks met 

Digeftief befimeerd, waren toegedekt. De Toe- 
vallige Koorts was zeer zagt. Zy is geheel vry 
geweeft van die Pynlyke Trekkingen , welken al- 
toos uit het gebruik der Weekinhes ontftaan , 
Sedert de Operatie is zy geen het münfte Bloed 
kwyt geraakt. 

Haare Wond’ werdt den vierden Dag verbon- 
den,-wanneet ‘er al de Zwam mede afging. 
Sedert dien tyd is dezelve op de gewoone manier 
behandeld, ‘Thans bevindt zy zig in zeer goede 
hope van hêrftelling. 

Derde Geval. George Whitmore , een Jongen 
van twaalf Jaaren, werdt, den 13 deezer 
Maand, het Been onder de Knie afgezet. De 
Zwam en het Verband even zo als in de voor- 
gaande Gevallen aangevoegd zynde, heeft de 
uitkomft in alle opzigteén de verwagting niet min- 
der beamtwoord. Het Touúrniquet werdt, tien 
Minuuten na de Operatie, geheel weg genomen. 
Hy hadt zeer weinig Koorts , Onruftigheid of 
Pyn. Zyne Wonde werdt den vyfden dag ver- 
bonden, en toen nam men al de Zwam insge- 
Iyks weg. Thans is hy zo wel als men kan wen- 
fchen, ak} / PA kn: 

Vierde Geval. Den er deezer werdt Richard 
Barnat, een Man van vièr en vyftig Jaaren, het 
Been onder de Knie afgezet, Ik gebruikte gee- 
ne andere Middelen, om het Bloed te ftempen 4 
dan de Zwam, welke even als in de voorgaande 
Gevallen aangevoegd werdt, Zo dra de Opera- 

… HE - 



IN HET STEMPEN DER BLOBDSTORTINGEN: 173 

tie gedaan was, leide men, den Liyder te bedde,en 
maakte het T'ourniquet geheel los, Hy heeft, 
na de Operatie; geene de minfte Bloedftorting 
gehad. De Pynen Koorts zyn van zeer weinig 
belang geweeft, en zo veel men kan befpeuren is 
hy in een zeer goeden toeftand. 

Aanmerking. 

Het Geval. wan. Jonathan Lee heeft iets 
zeldzaams in zig, en bewy{t op eene byzon- 
dere manier de buitengewoone kragt en nut- 
tugheid van de Zwam. Ik heb reeds kennis 
gegeven , hoe dikwils het onmogelyk zy een 
behoorlyk gebruik te rnaaken van ‘de Toe- 

binding met Naald en Draad , in zeer verou- 
derde Wonden. Verder weet ik door de On- 
dervinding, dat het niet ongewoon is eene der- 
gelyke teleurftelling te ontmoeten, zelfs in ver- 
fche Wonden, die gemaakt zyn in ongeftelde 
Lighaamsdeelen, Derhalve meen ik met reden 
te moogen vraagen, of ik niet eene dergelyke 
moeielykheid gehad zou hebben in dit Onder- 
werp, indien ik getragt had de Vaten aldaar 
door Toebinding te beveiligen. 

Hatton- Garden. Donderdag 
den 23 Mey 1754. 

Josern WARNER. 

1 Dee. | i Iv. 
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die 

Waarneemingen om te -bepaalen welk een foort van 
Plant «de Zwam zy ; die nu onlangs tot, Bloedfteme 
ping na de AfZettingen is in gebruik gekomen; 

‚+ door den Heer William Watfon „ Lid der Koning- 
dyke Societeit. (p. 811.) 

Voorgelezen den 5 December 1754. 

E Zwam (Agar icus), die federt eenigen tyd 
tot een Bloedftempend Middel na de Af- 

zettingen is gebruikt, zynde uit Vrankryk ons 
toegebragt, geloof ik niet dat de gemeene Zwam 
van den Eikenboom zy ,gelyk de Franfche Heel- 
meefters zig verbeeld hebben. ’t Gene men ge- 
meene Agaricus noemt, is een Planta Parafitica, 
welke men vindt groeijen op de Eiken en ver- 
fcheide andere Boomen. Zy wordt by Cafparus 
Baubinus genoemd de Kampernoelje aan de Stammen 
der Boomen groeijende „ van gedaante als een Paarde- 
hoef * ; waar van men gewoonlyk eene ligt Vuur- 
vattende Stof, als vermolfemd Hout, toebe- 
reidt, die in’t Franfch Amadoue genoemd wordt. 
Ik agt het niet mogelyk, van de gemeene 4Ágari- 
eus „ op eenige wyze, een Stoffe te bereiden, 
die volmaaktelyk overeen zou komen met de 
Zwam, ons uit Vrankryk gezonden. Deeze 
voldoet t'eenemaal aan de befchryving, welke 
Breynius geeft van de Lederagtige Bloedflempende 

Eiken= 

* Funeus in Caudicibus nafcens, Unguis Equini forma. S 
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Eiken - Kampernoelje *, waar van wy het volgende 
Berigt vinden in de Ephemerides Nature Curiofa- 
vumoj. In ’t midden van den Eik (zegt-die 
»Schryver) is dezelve gevonden, als met een 

„-Vagt van Merg omzwagteld.; Zy wasteder, 
» zagt;buigzaam, plat, een weinig rimpelig ‚van 
» zulk een langte en breedte, dat men ’er-gemdkke- 
» Iyk een Mantel van zoú hebben kunnen thaaken. 
„ Haar koleur- was bleek, een weinig naar het 
„ Geel trekkende ,:en-boven dien. geleek-zy in 
„ zelfftandigheid „op ’t gevoel en in'gedaante, 
» zo zeer naar elden Geitenvellen;be- 
» teid, als iets ter weereld, uitgenomen-dat zy 
„dikker en zo vaft-van famenhang niet ware; 

„bevattende „ook inwendig verfcheide- harde 
» ronde Knobbeltjes, die meer op-’t gevoel dan 

„opt gezigt waren te ontdekken. Zo dra men 
» zein den denaanvang proefde openbaarde zig 
„ reeds eenige famentrekkende kragt in, dezelve, 
„ Zy wordt ook in andere Boomen gevonden» 
Breynius zegt verder, dat dit Gewas is aange- 
preezen geweeft als een allervoortreffelykft Mid- 
del, om het Neusbloeden te ftempen. 

De Heer Ray verhaalt, in zyne Synopfis Stir 
pium Brittannicaruin, op 't Gezag van Dr. William 
Sherard , dat deeze Kampernoelje gevonden 
wordt aan de rottende Eikeboomen in Ierland, al- 
waar men dezelve noemt Eiken-Leder; en dat-het 

Land- 

* Fungus Coriaceus Quercinus, Hematodes. 

f Ann. 4 €) 5. Obferv, 150, 
L Deer, 
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Landvolk die aldaar inzamelt en bewaart om met 
dezelve Zweeren te verbinden. Dr. Sherard twy- 
felt niet of zy isin Engeland ook te vinden, ende 
Heer Ray heeft ’er iets van gehad , ’t welk hem 

door Dr. Eales ‚uit het Graaffchap Hertford, ge- 
zonden was. Dr. Richardfon vondt dezelve in 
‘Yorkshire op de Effcheboomen groeijende, en 
Dr. Dillenius merkt verder aan, dat zy in Virgi- 
nie als Leder gebruikt wordt, om ’er Pleifters 
op te fmeeren, en dat zy niet alleen een zagte 
zelfftandigheid is, die gemakkelyk zit op het ly- 
dende Deel , maar dat zy daarenboven eene ge- 
neezende kragt heeft. 

Dit oordeelde ik voegzaam aan de Koningly- 
ke Societeit voor te draagen, ten einde de Le- 
den van dezelve, die Briefwiffeling met de 
Franfche Heelmeefters onderhouden, eenig ver- 
der onderzoek mogen doen naar de eigenfchap 
en tevens naar de toebereiding van dit zeer heil. 

zaame Gewas. 
: WirrLtaMm Warson. 

B. 
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MICHAELIS EN HAMBERGER ; 
Getrokken uit de Verhandelingen van de Ko- 

ninklyke Societeit der Wetenfchappen 
van Gottingen. Hen 

(Gur ‚Stc. Reg, Sciente Gotting. Ann. 1754: Ps O1 5 1184.) 

1 L4 D 

Choon” verfcheide geleerde Mannen (a) het 
Onderwerp , waarover. wy thans fpreken, 

verhandelen , nogthans hebben zy genoegzame 
Î , p ges 

(a) Buonarorrtr, Offervazioni fopra- alcuni frame 
mentì di Vafs antichì di Petro, ornati di Figure, &c. Fio- 
_renza 1716. De VaLors, de origine du Verre. €” de 

Ai fis differens ufages chez les Anciens, dans le 1 Tom, de 
_#Hiftoire de V Acad. Royal. des Infor. 6 belles Letrr. pag. 1ôg. 
Ed, de Paris [pag. 133. Ed, d'Amfterd,] Perrin, Didge” 
fert. fur la Verriere, dans les Memoir. pour PHift des 

„Sciences EP des beaux Arts, pour ie Mois d: Oëtobre 1733e. 
pag. 1689 & fuiv. MippreroN, in Germanis quibus 
“dam Aiwijuitatis erudite monumentis, pag. 54 & (eq. 

IL, Deer: \ 
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gelegenheid overgelaten, om ‘er een uitvoerie 
ger Verhandeling over te fchryven. De uit- 

vinding en het gebruik van ’t Glas is zooud, en 
daar door zo duifter, dar men gene reden heeft 
om zig te verwonderen, dat ‘er eenige nadere 
Ontdekkingen daar omtrent gedaan zyn. Wy 
zullen het voornaamfte, zo van ’t geen daarover 
gezegd, als van ons aangemerkt is, hier byeen- 
voegen. 

1, Wegens den Oorfpronk van % Glas, en de 
Plaats, waar het eerft werdt uitgevonden. 

Aangaande den Oorfpronk van het Glas, en 
aan welk Geweft men de eer van deszelfs Uit- 
vindinge verfchuldigd zy, vindt men niets ze- 

‘kers in de Hiftorien. Al wat men 'er van weet, 
fteunt op de zeer onvalte en bedrieglyke grone 

den van Overlevering en Gifling; welken egter 
beiden hierin overeenkomen, dat deze voor- 

treffelyke Uitvinding, gelyk die van vele ande- 

re natte Konften en Wetenfchappen , louter 

toevallig is geweeft. De Heer Perrin (a) brengt 
den Oorfpronk van het Glas tot de allervroegfte 
tyden; want hy meent, dat deszelfs Beginfels 
by de Torenbouwing van Babel reeds zyn gevon- 
den. Hy geeft deze reden van zyne Giling, 
dat. dewyl die Toren van gebakken fteen gee 
bouwd werdt, het vuur, waarmede die Stenen 

gebakken werden, al te fterk zynde, de cpper« 
ine hide vlak- ' 
(2) Memoir. de Trev. Otob, 1733. pag. 1604 
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vlakte van dezelven tot Glas gemaakt heeft. Dat 
dit mogelyk is, kan niemand ontkennen, maar 
voor de waarfchynlykheid is geen reden. Men 
zou op denzelfden grond de Uitvinding van ’c 
Glas aan de eerften, die Stenen gebakken heb. 

ben, en van wien de Torenbouwers zulks ge. 

leerd hadden, kunnen toefchryven. Plinius (b) 
geeft ons, uit de Overleveringe , van deze Uit- 
vinding een ander berigt. „ Daar is, zegt hy; 

een gedeelte van Syrie , welk Penicie ge. 

noemd wordt en naarby Judea legt. In’ zel. 

ve vind men een Meer tuflchen den Voet 

van ’t gebergte Karmel, welke het Cendevifche 
Meer genoemd wordt. Men meent dat de Rí- 

vier Belus uit dat Meer haren oorfpronk heeft, 
— Zy loopt langzaam — en vertoont haar 
Zand niét, tenzy de Zee ’er overgelopen 

‚ hebbe — De wydte van het Strand is daar 

maar vyf honderd (lees, vyftig , volgens Jo- 
zefus , die van honderd Kubiten fpreekt) 

Schreden, en ester genoegzaam geweeft om 
gedurende vele eeuwen Glas voort te brengen. 
_Men verhaalt, dat ‘er een Schip van koopliex 
den in Salpeter (Nitrum) aanlandde, en wan- 
neer het volk op het Strand zig eeten wilde be- 

‚ reiden , en gene gelegenheid vondt, om op 
Stenen hunne ketels te zetten, haalden ze, 

37 

EE 

53 

59 

PR Kloppen Salpeter uit A8) Schip. Wanneer de- 
N âs zen’ 

(b) Pr in. Hijtor, Dat, Lib. XXXVI, Cap. 36, 6 25. 
L. Daer, M 2 
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zen in brand geraakten, en zig met het Zand 

des Strands vermengden, zag men Stroomen 

van «een nieuw vogt, welken doorfchynende 

waren, vloejen; en dit, zegt men, was de 

„‚ Oorfpronk van het Glas (*) ” Met het eer{te 

gedeelte van dit Verhaal, namelyk wegens den 

aart van ’t Zand der Rivier Belus , ftemt ook Jo- 

zef us en Tacitus overeen (a). # 
t Zal de pyne waard zyn, om wegens de Oude 

heid van ’t Glas beter te kunnen oordelen, dat 

we op deze Rivier Belus en haren naam eenige 
aanmerking nemen. Schoon men den naam Be- 
Jus in het Hebreeuwfch van deeze Rivier niet ge- 
bruikt vindt; egter ziet men ligtelyk, dat dezel- 

_ve Hebreeuwfih is, afkomende van ’t woordt Ba- 
lal, wiens eerfte betekenis is vloeibaar zyn of 

gieten, waarvan vervolgens vermengen voortkomt 
(b); om nu van ’t Arabifche woord niet te rep- 
pen. Die Rivier fchynt derhalve haren naam 
zelven verfchuldigd te zyn aan de vloeibaarheid 
van haar Zand ‚om ’er Glas van te-maken, In de 

Boeken van het Oude Teftament vindt men van 
den 

(*) [Het Nitrum der Ouden’ fchynt verfchillende ge. 
weeft te zyn van het hedendaagfch Salpeter, en van eene 
Alkalifche natuur , dat.is naar Potafch zweemende, van 

welke, met Zand gefimolten. nog heden het Glas gemaakt 
wordt. Aanmerk. H.] 

(a) Jozer. Foodf. Oorl. B. ur. H. 9. [Cap. X. $ 2.ed, 
Haverc.) Tacir. Hitt. B. V. H. 7, 

(b) Zie Bfalme XCII, 12, Exod, XXIX, 20, Levit. IL, 5, 
7. Xe 4e 
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den Belus geen gewag gemaakt, ten zy miffchien 
onder den naam wan Séchor Libnath (c), ’t welk 

zdf veel wil zeggen als flykagtig Wit. Nu draagt 

\ 

sien a 

„ vanwege de flykagtige kleur ook de Nyl den 
naam van Sichor , en hoe die naam aan de Rivier 
Belus pafle, blykt uit Plinius woorden, ter aan- 

_ gehaalde plaatfe, wanneer hy zegt; zy vloeit 
… langzaam, Îs ongezond om te drinken , maar heilig 

door eenige plegtisheden [ ‚die ’er in verrigt wors= 
den, J en flykagtig. „<— Zy vertoont haar Zand 

niet, tenzy de Zee ‘er overgelopen hebbe ; want „als hiet 

in de Golven gewenteld is, blinkt het , de vuiligheid 

daar af gefpoeld zynde. Hierom kan zy zeer ge- 
voeglyk flykagtig Wit genoemd zyn. Sichor Libe 

__matb was zekerlyk omtrent ter zelfder plaatfe ge. - 
legen, dáar Plinius den Belus ftelt; fchoon men 
deze Rivier, gelyk ook de Rivier Kifon, door- 
gaans verkeerd geplaatft vindt by de Aardryk- 
befchryvers (d). De Heer Shaw verhaalt ons, 
dat de Bels thans Kar- Dana genoemd wordt, 
welk miflchien ongezonde Rivier betekent. Deze 
Heer heeft ook getoond hoe de Belus urt het 
Cendevifche Meer of Moeras zynen oorfpronk 
heeft (e). Het kan insgelyks nog tot ophelde- 
ring ftrekken, wanneer we aanmerken , dat het 
Meer Cendevia by Plinius, en Megiddo in ’t Oude 

7 AT TAP eltak 

(© Fozua XIX. 26. Arde en 
(d) Dit toont de Heer Michaëlis in zyne Verhandeling — 

aan. / 
(€) Smaw's Reizen, bl. 331, 332 in 't Engelfcha Î 

_ &E Deer, M 3 
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Teftament de zelfde plaatfen zyn. De-namen. 
‘zyn zeer waarfchynlyk de zelfde: Megiddo is fa- 
mengefteld uit de letter M,‚ en ’t woord Giddov, 
of, op 't Kaldeeuwfch, Gindov: zo dat Megiddobe- 
tekene de plaats der Gindov of der Cendevien, 
dat is der Cendevifche Moeraffen (a). Men zou 
dit alles breedvoeriger kunnen bewyzen; doch 
wy hebben reeds genoeg van deze Rivier, ha- 
ren naam en oorfpronk gefproken. 

U. Van het Glas wordt reeds in de Schriften van 
Mozes, Job en Jezaia gefproken. 

Plinius werhaalt, in de reeds aangehaalde 
woorden , dat federt eenige Eeuwen het Zand der 
Rivier Belus tot het maken van Glas gebruikt 
was, t welk by toeval daartoe bequaam was 
gevonden. Doch, wanneer dit gebeurd zy, zegt 
hy niet. ’t Is egter niet onwaarfchynlyk, dat 
de Belus reeds wegens zyn Glas beroemd is ge- 
weeft , eer de Jfraëliten in Paleftina quamen. 
Maar laat ons-liever van wat later tyd begin= 
nen en dan tot vroeger Eeuwen opklimmen. Het 
fchynt vry waarfchynlyk , dat men hier reeds 
Glas maakte voor de Vervoering der Tien Stam- 
men van Ifraël, wanneer de Bolus met zyn Zand 
nog onder de Heerfchappy van de Aferiten be- 

hoorde. Een Bewys daarvan is, dat de Ara. 

biërs in hunne tale * Glas jar hieten, naar het 
Land 

(a) Zie Regter. IV. 13, 14° Ve 19e Jozua XVIL ars 
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Land vân de Stammè Afer, daar de Bels door 
loopt , en waar het Glas eerft gemaakt werdt. 
‚Het moet derhalve dien naam gekregen heb- 
ben, toen de Aferiten daar nog woonden. 
Men zou miffchien de woorden van Profeet 

Jezaias Kap. XXIII. 3. van het Zand der gee 
melde Riviere , waarvan Glas gemaakt werdt , 
kunnen verklaren. Zy zyn in onze Overzettin= 
ge dus vertaald ; Tyrus Jnkomfle was het zadd 
van Sichor over de grote Vateren, de Oogft der Ri- 

wiere. Men heeft deeze woorden doorgaans dus 
«Verklaart s , Tyrus hadt grote Inkomften van 

5, het Graan van den Nyl, ’t welk over grote 
_ Wateren, de Middelandfche Zee namelyk , 

_ 3, naar haar toegevoerd werdt; of ’t welk door 
9, de overftroming van de grote wateren dier 
„ Riviere groeide, en dus de Oogft was, welke 
„‚ die Rivier uitleverde”. Door Sichor wordt 
de Nyl verftaan, die, volgens de betekenis van 
dit Hebreeuwfche woord, zwartagtig was door de 

Men zou tegens deze uitlegging kunnen inbren* 
gen, dat de Tyriërs hun Koorn oulings niet uit 

„Egypte, maar uit Paleftina haalden, volgens het 
getuigenis van Ezechiël, Kap. XXVII 17, ge. 
Iyk ook naderhand volgens Handelingen, Kap. XII. 
go. Ook was Egypte zo volkryk en hadt der- 

halve zelf zo veel Koorn. van noden , en de 

Koophandel"op dat geweft was in de oudfte ty- 
den, toen deszelfs Inwoners genen omgang met 
buitenlanders zogten, zo weinig, dat het niet 

L DEEL, M 4 te 

_flyk, die deszelfs water uit Ethiopie medevoerde, ; 
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te denken zy, dat de uitvoer van Koorn zo aan: 

merkelyk geweeft is; in welken gevalle ook de 

_— Koornbouw weer minder zal geoefend zyn. 
Men zou derhalve eene andere uitlegging van 

de woorden kunnen beproeven. Het is zeker, 
dat de Profeet op den Nyl, die door zyne-vrugt- 
baarheid den Oogft van 't Koorn voorrbragt , 
ten minften zinfpeelt. Wanneer men nu door 

“Sichor, in deze plaats, de Rivier Belus verftaat,- 
gelyk we reeds getoond hebben dat dezelve dus 
genoemd wordt, zo wel als dé Ny (a) (welke 
zelfde benaming aan den Profeet des te meer 
gelegenheid tot de zinfpeling op deze laatfte 
Rivier kan gegeven hebben); dan zal het Zaad 
van de Rivier Sichor of Belus, welk een grote 
Inkomft aan Tyrus verfchafte , het Glas zyn, 
uit het Zand van die Riviere gemaakt. In de 
volgende woorden, De Oogft der Riviere, vindt 

men het woord Jeor, Rivier, waarmede de He- 

breen gene grote maar kleiner Rivieren noem: 

den , db mede den Ny/ (b), amdat hy met ver- 

fScheide kleiner Rivieren zig in Zee ontlaftte : 
zodat hiermede zeer zinryk de kleine Rivier Be- 
lus, wederom in zinfpelinge op den Nyl, kan 
genoemd zyn. Eindelyk, gelyk het Strand by 
den mond van den Belus nog ìn de magt der Fe- 
niciërs was , lang nadat de Jfraëliten Bezitters 

en 

van 

(a) Vide JagLoNsxr Pantleon ZEgypti , Lib. IV, 
Cap. L$ 4. 

(b) Idem, ibid. $ 2, pag. 142, 143 
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van Paleflina waren (©), zo is niets waarfchyn: 
lyker „dan dat de-Tyriërs, daarvan naderhand 
meefter werden, toen de tien Stammeu wegge- — 
voerd. waren. Want zy hebben ook altyd voor- 
„gegeven , dat zy de Konft van Glas te maken 

alleen hadden, gelyk wy vervolgens uit Strabo 
zien’ zullen. De zin van Jezaias woorden: is 
dezes, Schoon Tyrus gene Landeryen hebbe; 
3; die een ryken Oogft uitleveren; het is egter 
» door zyne Rivier niet min ryk dan Egypte 
» door den ‚Nyl; het heeft ook zynen Sichor, 
„‚ die uit de Wateren een groten Oogft uitle- 
„vert, zyne ryke- Zanden , namelyk , die de 
„‚ Belus dan vertoont, wanneer de grote Wate- 

„ren der Zee zyn Strand overftroomd hebben”, 
Inderdaad de Fyriërs. hadden gene zeer aanmer- 
kelyke Rivier of Stroom ( Jeor) behalven den 
Belus, en men vindt in geheel. Paloflina genen 
anderen Sichor, dan dezen. « 
„Doch ’t zy met deze woorden van den Profeet 

zo als ’t wil; duidelyker fpreekt Mofts van het 
‘Glas voortbrengende Zand van den Belus, Deu- 
toron. XXXIIT, 18, 10. Wanneer hy, gewag 
makende van de Rykdommen der Stammen Zs- 
Jafchar en Zebulon, wiende Oevers vanden Belusin. 

_— haar Lot waren te beurt gevallen , onder dezelven de 
bedekte verborgene dingen,of Schatten desZands,meldt. 

S __… De geleerde Uitlegger , de Heer Le Clerk, hade 

dit reeds aangemerkt, en den Kaldecuwfchen uit- 
RE d brejie 

(e) Zie Regter. I, 27, 3re 

L Deen, M 5 
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breider , doorgaans verkeerdelyk Ponathan ge- 

noemd, aangehaald, als die voor hem de woor- 

den van Moses dus verftaan hadt: daar men an- 
deren by kan voegen, inzonderheid Rabbi Sav- 

mon de zoon van Jzaak (a). Men-moet Mofes 
woorden vertalen; 2y zullen de ruisfchende of o- 
werftromende Baren der Zee zuigen, en de gladge- 
maakte verborgen Schatten des Zands. De woorden, 
bedekte verborgen dingen vertaald, moeten over- 

gezet worden gladgemaakte verborgen dingen des 
Zands; want het Hebreeufche woord heeft in het 
Arabifch de betekenis van glad maken, Dit zegt 
ook Plinius, wanneer hy verhaalt dat de Zee, 
het Zand der flykerige Riviere door hare bruis- 
fchende en overftromende Baren befproeid heb- 
bende, hetzelve van de vuiligheden zuivert en 

doet blinken, 
Het is ook geen wonder, dat Mofes hier van 

gewaagt, daar hy den naam van ’t Glas zelven 
gebruikt, fchoon in eenen overgebragten zin, 
om de Baften der Druiven te betekenen , die als 

Glas doorfchynende zyn: want die Baften noemt 

hy, Numer. VL. 4., met het woord Zag, waarvan 

de -Arabifche vertaling de eigenfchap zeer wel 

uitdrukt door het in die tale Zagg te noemen, 

wan welk woord de Arabiërs verfcheiden woor- 

den, die het Glas betreffen, afleiden; want Za- 

‚gag is by hun Glas, gelyk Zgugi by de Syriërs. 

In het Boek van Job, Kap. XXVUIL 17. vindt 
men 

(a) Zie ook’ Megillab , fol. 6. fs 
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men ie de koftbaarfte zaken ook het Kriftal 
gemeld, zo als onze Nederduitfche. Vertalers 
het woord Zechouchith vertaald ‘hebben , fchoon 
de Griekfche Overzetters het door Glas wencäle 

Inderdaad, dit woord , met zagter, klank op zyn 
‘Syrifch gefproken, Zegugithy ishet zelfde, als ” t 
Arabifche en het Syrifche, waarmede zy het Glas 

_ betekenen (*). 
„Dit-zyn de-oudfte raa dim men van ’%t Glas 

ergens vindt. Indien ook de Schryver van’tBoek 
van Job de oudfte Schryver is, gelyk fommigen 
willen, dan moet hy niet lang na de eerfte uit« 
vinding van ’t Glas geleefd hebben; en dan is 
't niet te verwonderen, dat het toen zo koftbaar 
was. Men fchynt langen tyd van begrip ge- 
weeft te zyn, dat het Zand van den Belus alleen 
bequaam was om ’er Glas van te maken. Foe 
zefus verhaalt, dat zelfs ten zynen tyde jaarlyks 
vele Schepen het Zand tot dat einde aldaar qua. 
men halen. Plinius vertelt, dat men voorgaf dat 
dit Zand zelf ’er niet goed toe was; ten zy het 
door ’t fcherpe Zeewater eerft ware afgefpoeld : 

en 

„() [De geleerde Le Clerk merkt over Job XXVIII 17. 
_ aan, dat het Glas zo koftbaar niet was; en hy zet daar- 

om het Hebreeuwfche woord door Edel Géfleente overs 
Ik geloof, dat het iets betekent, welk helderheid heeft, 
en dus eerft voor Edel Gefteente, en vervolgens van de 
Arabiërs en anderen voor Glas gebruikt is; want ik kan 

my ook niet verbeelden, dat het-Glas. zo koftbaar was. 
Aanm. van den Verialer.} 

1 DEEL. 
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en Strabo (a) zegt, dat men meende, dat het 
niet vloeibaar werdt om gegoten te worden, ten 
zy het naar Sidon vervoerd wierdt. ’t Schynt 
dat de eerfte Glasmakers dit verdigtfel lang heb« 
ben {taande gehouden ; 't welk dat Gewelt zee _ 
kerlyk groot gewin toebragt. 

Gelyk dus het Glas in dit Geweft eerft wk 
uitgevonden, zo bleef de Konft om het te maken 
hier, naar ’t fchynt, ook. een’ geruimen tyd 
opgefloten. Strabo zegt, in de terftond aange- 
haalde plaats, dat men by zyn tyd nog twiftte 
of de Sidoniërs alleen het Zand hadden om Glas 
te maken; dewyl fommigen dit beweerden ; 
maar anderen integendeel oordeelden, dat men 
overal zulk Zand kon vinden. Índerdaad, ge- 
Iyk Plinius (b) op eene andere plaats verhaalt, de 
Stad Sidon was inzonderheid wegens het maken — 

van Glas, en het uitvinden van Spiegels bes 
roemd. 

IUU. Zoe het Glas en de Konft om ’t zelve te maken 
algemener werden. 

Wy hebben gezien, hoe het Glasby de Hebreen 
bekend was; fchoon het voor zeer ongemeen 
en koftbaar wierdt gehouden. By de Grieken 

vinden we ‘er zo ei geen gewag van ge= 
maakt, 

a) SrraBo, Lib. XVI. pag, Torn Ed Amf, (AL. pe 

158-) 
(b) PLIN

e 
H. N. Lib. ij 19, XXXV

I, 
26+ 
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‘diidakt.- In”de ouder Aantekeningen over Arifto. 
_fanes, door Markus Mufurus uitgegeven, vindt 
amen-reeds aangemerkt , dat men het woord Glas - 
(Hualos) by Homerus niet ontmoet; maar wel dat 

"van Barnfteen (&Eleêrum). Men vindt het woord 
Glas gemeld by den genoemden Blyfpeldigter (c). 
Onder anderen doet hy de. dtheenfche Gezanten „ 
van de Pragr en Weelde der Perfifche Koningen 
fprekende, ook zeggen, dat zy uitGlazen Bekers 

den beften. Wyn dronken (d) ; hoewel ’t nog 
twyfelagug is, of hy door ’t Griekfche woord -ei- 
genlyk Glas verfta, Men vindt van den Lesb- 

fchen Beker by Athenéus gewag gemaakt, welke 

van Glas was,[ en, ten zy de woorden, door dier 
Schryver aangehaald, van Lesbifchen Wyû moe- 
ten verftaan worden, die uit een Glazen Vat 

„ werdt gefchonken (e) ;] zou men hieruit kun- 
nen opmaken dat Lesbos beroemd was wegens 

_zyne Glasmakeryen. In Egypte, en in ’t byzon- 
der te Alevanderie, was de Konft om het Glas op 
allerleie wyzen te werken zeer beroemd. „gelyk 
Strabo verhaalt; zeggende, dat hy in die Stad 
geboord had van fommige Glaswerkers, dat ” er 
in Egypte zekere Glasagtige Aarde was, zonder 
welke ’t onmogelyk was veelverwige en koftba- 

NE, Wk Ì re 

(©) Arisroru. Nub. V. 762 & (eq. én quem Jocum Cr. 
HAMBERGER egregie commentatus eft. 
(0 Arisrorn. Acharn. 1. 2, 74. 
(e) Arnenzri Deipnos, Lib. XI. Cap. XI. on Vie 

de Cafaubon, ad c. 1. Aanmerk, van den Verialer) 
L Deer. 
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re Werkftukken te maken (a), Daarvan wer- 
den die koftbare Bekers gemaakt, die Saturninus 
van den Priefter te Alexandrie kreeg , en aan 
zynen Broeder zondt, om ‘er op groote Feeften 
uit te drinken (b). Uit Egypte , wanneer het 
een Romeinfch Wingeweft werd, fchynt de Pragt 
en Konft van Glazen in Jtalie gekomen te zyn; 
want voor dien tyd vinden we ’er by de Latynen 
geen gewag van gemaakt ; en Cicero is de eer- 

fte, die het Glas onder de Egyptifche Waren op- 

telt (ec): doch onder de Keizers maakte deze 
Konft te Rome groten opgang ; zodat men velerleie 
foorten van Vaten van die Stoffe kon kopen (d); 
hoewel Plinius verhaalt, dater zodanige Konft van 
Glas te maken onder Neroos Regering was gevon- 
den, dat twee matige Kelken , die zy Pteroten noem: 
den , voor 6ooo Seftertien verkogt wierden (e). Uit * 
dien zelfden Schryver blykt , dat men in Gallie 
en Spanje, ten zynen tyde, reeds Glas maakte; 
maar wanneer de Konft in Duitsland quame, is 
nag onbekend. Deeerwaardige Beda leert ons 
wanneer dezelve aan de Engelfchen bekend werdt; 
want in ’t Leven van BifJibop , Benediktus toes 

genaamd , op het jaar 676, verhaalt hy, hoe 
de. 

(a) STraso, Lib. XVI, pag. 758. 
(b)-Vorrsc, in Safarn. P. 245. Ed, Salmaf. Paris 

1620. 
(c) Crcer. pro Rab, Poflh. Cap. 14e 
(A)-SrraB; ibid, 
Ce) PainsH‚.N, Libe XXXVL Cap. 26, 
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deze Benediktus, een Kloofter geftigt hebbende, 
de Kerk naar de Roomfche wyze wilde gemaakt. 
hebben, en uit Gallie onder anderen Glasmakers 
liet komen; Konflenaars, zegt hy, den Britten 

toen nog onbekend. Dezen quamen om de Ven- 
__fters te verzorgen; en van hun leerden de Engel. 

fchen, voegt hy ’er by, die Konft, welke aller- 
leie fraaije Vaten weet voort te brengen (f). 
Doch 't geen Beda aan Benediktus toefchryft, 
fchryft Tho. Stubbs toe aan den H. Walfrid den 
jongen, Aartsbiffchop, van York, die in ’t Jaar 

‚_ 736 geftorven is (g). In Jndie-was het Glas: 
maken ten zyde van Plinius ook bekend, des: 
wyl hy ter aangehaalde plaatfe verhaalt, dat zy 
het daar van gebroken Kryftal maakten, welk: 
alle ander Glas overtrof: doch men mag hier 
aan wat twyfelen, dewyl men elders leeft, dat 
het Glas naar Indie gevoerd werde (h). 

IV. Van de Verbeteringen der Konf? van Glas te 
$ maken. 

Wanneer het Glas dus by toeval uitgevonden 
was, werdt de Konít om het te maken door ’t 

° vin- 

© Bena, Vit. Bifcop, Bened, tnter vitas Ab, Monaft, 
in Uriramatba, adjet. H. E. G, 4. Ed. Contabr. a Joan, 
Smith. pag 295. ad Ann. 676. 

(2) Tu. STuens in Aftub. Pontif. Eborac. inter SS. _ RR. Angl. Rogerri Twysdeni, p. 1694, 
Ch) Vide auêor. Peripli maris E 

ab Hudfon, edit. pag. 22 & 28, 
1. Deen. 

ryöbrei , inter Geographa, 



v 

192 HISTORIE VAN 'T,Gras. 

vindingryk Vernuft merkelyk verbeterd ; zodat 

zy zelfs al vroeg tot eenen hoogen tap opklom. 
Plinius , van deszelfs oorfpronk gefproken heb- 
bende, gelyk we hoorden, telt vervolgens ver- 

fcheiderhande manieren op, waarop men het 
Glas maakte. Wy zullen overflaan ’t geen hy 
van den Zeilfteen zegt, wanneer ze by het Glas 

wordt gehouden, dewyl men niet wel begrypen. 
kan wat hy eigenlyk zeggen wil. „ Op gely- 
„ ke wyze, zegt hy vervolgens, heeft men ook 
 Slinfterende Keiftenen van allerleie foort gaan 
„ branden, gelyk ook Schulpen en uitgegraven. 
„, Zand. — Het wordt geftookt met ligt 

„‚ droog hout, en men doet ‘er Cyprius en _Ni- 

„> trun by’. Wat de Schryver der Natuurlyke 

Hiftorie hier door Cyprins meent is duifter. „Zou. 
hy Koper op 't oog hebben? of verftaat hy ‘er 

een Gefteente door, waarvan hy elders fpreekt, 

als hy eenige foorten van Gefteenten opneemt, 
zeggende , dat men zeker foort het Cyprifche noem 
de, omdat het in Cyprus werdt gevonden, trek- 
kende deszelfs Kleur naar het hemelfchblaauw 
(a). » Door gedurig [brandende] ovens wordt 
‚‚het als Koper gefmolten, zegt hy verder; en» 

_„ het wordt klompen, die met een dikke kleur 
„ naar ’t zwaft trekken. — Deze klompen 
„ worden in de Werkhuizen andermaal gegoten, 

zac Gn 

Ca) Prins He Ne Lib. XXXVII Cap. 4 Vergens, jins. 
quit, in Aêrium colorem, Vide SaLmMAs, Exerc. Plin. p» 

1104 
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en het wordt geverwd. Aan het een’geven ze 
„‚ de gedaante door het te blazen; aan het ander 
> door het drajende te flypen5 een ander wordt 
5 gelyk het Zilver gehouwen. — Dit was 

» oulings de gefteltenis van ’t Glas: ” 
Ontrei het geen de gemelde Schryver hier 

zegt, kan men egter aanmerken, dat het twy- 
felagtig fchynt, of het Glasblazen wel bekend 
ware ten tyde van Pompefus, wanneer Pofidonius 
leefde, aan wien Seneka wentte eenen Glasblas 
Zer te hebben mogen aanwyzen, die door zynert 
adem het Glas zulke gedaante kon geven, wels 
ke de bekwaamfte hand naauwelyks zou kunnen 

vormen (b). Het Glas te drajen fchynt büiten 
gebruik geraakt. De uitgebouwen Glazen was 
ren in grote waarde, ter oorzaake van't gevaar, 

welk het Glas uitftondt, als het werdt uitge 
houwen (c). By het reeds aangehaalde voegt 
Plinius nog het volgende: , Maar thans wordt 
s, het witte Zand, wen: voortkomt in de Voltur. 

_$» nifche Zee in Jralie, ontrent zes duizend fchres 

5 den langs het Strand, tuffchen Kune en Liter: 

‚ hum, en welk zeer zagt is, met vyzels en mo. 

‚ lens werbryzeld ; vervolgens wordt het met drid 
‘5 delen Nierum (5); ’t zy op t gewigt of by de 

t 35 ane 

„W SENEC. Epift. XC. pag. 579. Ed, piere 1653s 

Cc) Vide Marrrar, Libr, XIV. rrs. XlL, zo. Urs 

PIAN. ad Leg. dquil, L. fi fervus. Conf, SAL MAS, ad 

Flav. Vopifc. ps 457. Kk 

(*) [Zie de Aanmerking bladz, 1824] 
Ll, DEEL N 
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‚‚ maat, vermengd, en gefmolten zynde in an- 
„ dere Ovens overgegoten , waarin. het een 

‚> klomp wordt, die men Zmmonitrum [ Zand- Sal- 

„ peter] noemt. „Deze wordt wederom; ge- 

„‚ ftookt en‘ gefmolten, waaruit dan zuiver Glas 

„ komt, of klompen wit Glas. Thans, (doet 

„ hy 'er by) wordt in, Gallie en Spanje het Zand 

„op de zelfde wyze gemengd”. De Florentyn- 

fche Aantekeningen over Ariftofanes fpreken nog 

van eene andere wyze van, Glas te maken in 

Griekenland. ‚, Wy noemen dat, wordt 'er ge- 

‚zegd , thans Glas, ’t welk van zeker Kruid, 

‚‚ dat verbrand is, door vuur gefmolten wordt, 

„ tot het maken van zekere vaten” (a). Welk 

een Plantgewas hier toe gebruikt werdt zegt 

de Schryver niet. Salmafius(b) meent, dat het 

de Kali der Arabieren is. Doch deze manier om 

Glas te maken fchynt na Plinius tyd eerft uitge 
vonden te zyn, dewy! hy ‘er geen gewag van 

maakt: maar ’t maken van Glas uit Zand en Ni 

trun is zeer oud, gelyk. we gezien hebben, en 

wordt ook van Fheofraftus reeds gemeld (c). 

Men vindt ook van verfcheide foorten van 

Glas gewag gemaakt. Het werdt op meni- 

gerleie wyzen geverwd; 't zy zwart, 't zy don- 

ker rood , welk men bloedig Glas noemende; 't zy 

wit, ’t zy met andere Kleuren, inzonderheid 
met 

(a) Ad Ariftopbanis Nules p. 766. 

“(b) SaLMas. Erercit. Plin. p. 17% 

(cy TurorPurAst. de Lapid. n. 84, pag. 116, Edi 

Hill, Cl. HAMBERGER burnic locum emendevite 
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„met ‘die van Edel Gefteente, Doch. 't Glas, 
welk naar ’ Kriftal meeft geleek en doorfehynen. 
‚de was, werdt hoogft geagt5; gelyk de meerma- 
„Jen. hanechaalie Schryver. der. Natuurlyke His: 
“torie verhaalt. 

De zinnelykheid liet het hier niet by, maar 
men maakte ook Schilderwerk, in, Glas. In- 
zonderheid fchiiderde- men op den bodem: ‚der 
Bekers, en dat wel op: twederleie wyzen, gelyk 
Buonarotti- aantoont (d): De eerfte manier. was 
deze, zynde de eenvoudigte ‚en by de. Kriftes 
nen imeeft in, gebruik: Men. lei een .dun blaadje 
Goud op dat fluk Glas, welk den bodem van 
den” Bekér zou uitmaaken; op welk blaadje met 
eenige uitwendige trekken: en maar ruwelyk Fi. 
‘guurtjes getekend en Letters gefchreven. were 
den; zodanig dat: zy. zig.-regt vertoonden, en 
gelezen konden worden van de genen, die, den 
Beker gebruikten. De andere manier van. in ’ 
Glas te fchilderen was veel konftiger, en daar- 
toe werdt. .meer: moeite befteed: te weten, op 
een plaatje van Glas tekende men eerft Figuren, 
en graveerde die daarin; dan goot men, het 
Licht en de Schaduw wel in agt nemende, indie 

gegraveerde reten: zekere Brandverw’ van ‘vers 

fcheiderhande kleuren, doch meeft van Goud 
en. Zilver: „men overtrok vervolgens het gehe- 

le befchil derde plaatje met een oorcipnende 
“ftof 

(d) He iff ub. fup. Pref. TIL IV, Ankitrda, 
Roma Sotteran, & Minpurtons, in Monwinent. Ante ) 

k. Deer, N 3 
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ftof, die gebrand kon worden, en voegde die 
door het vuur aan den bodem van ’t Glas vaft. 
Dit foort van Schilderwerk vindt men voorna- 
melyk in deze Glazen . die de Heidenen gebruik: 
ten. Men vindt ook Glazen, die met den ge- 
menen wenfch der maaltyden zyn getekend, 
Vita tibi, dat is Leef lang, of Uwe Gezondheid (a). 

Eindelyk, wat het vertelfel betreft van ”t Glag, 
’t welk buigzaam was en ten tyde van Keizer 
Tiberius zou uitgevonden zyn (b);-wy zullen ons 
daarmede niet ophouden, dewyl Plinius al zei- 
de, dat de roep daarvan vry groter was dan de 
zekerheid (c). 
Wy zullen hier liever met een enkel woord 

byvoegen, dat de Glasmakers hunnen byzonde- 
ren hoek in de ftad Rome hadden , daar zy woons 
den; te weten by den berg doch naaft agter 

de Houtverkopers (d). Alexander Severus deedt 
hen (e), zo wel als verfcheide andere Konfte- 
ndars en Werklieden, Schatting betalen. Hier- 

door, en door de kleinagting, waarin Keizer 
Gallienus (f) het Glas bragt, kreeg het Glasma- 

ken 

(2) Mrippeer, ex Mufeo Viblorii, in Pref, ad Differt.de 

__feprem Dormientébus; ut et ibid. pag. 55. 
(b) Dion Cass. Lib. LVII. (pag. 617. ed. 1606. P- 

TRON, Cap. St. [Isipor. Lib. XVI. cap. 15.) Jo AN. 
SaLisBEr. ug. Curial. Lib. IV. Gp. 5. 

(C) Prin. ub. fupr. 
(d) MARLIAN. Topogr. Urb. Rome. IV. r, 
(e) Arc, LAMPRID, pag. 211, @d, 1620, 
(£) TREBEL, POLL. pig. 182 ° en) 
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ken. te Rame een knak; doch men fchynt hetzel. 

ve wederom te hebben 3 willen opbeuren door ee- 
nige Voorregten (g) in't jaar 337. 

Le 

V. Van't Gebruik van het Glas. 

Nu fchiet'er nog over , dat we van ’t Gebruik 
van ’t Glas en de dinaët, die ’er van gemaakt 
werden, iets zeggen; en wel vooreerft van, het 
Huisraad van Glas., Men maakte van ’t zelve 
niet alleen Vaten om Drank, maar ook om Spys 
in te doen; want in zekere Wet wordt gezegd, 
dat de Glazen Vaten tot eeten en drinken onder het 
Huisraad behoren, gelyk ook het Aarde-werk, niet 
alleen de geringen, maar zelf de koftbaren (h). 

‚ Drinkglazen werden egter meeft gemaakt, ’ 
welk men met gene bewyzen, die overal voor- 
komen „ behoeft te ftaven. Een voorbeeld zul- 

_lenwe egter bybrengen uit Lucianus (ì) wegens 
den Dood vaa Severinus ; waarvan hy uit eenen 
Kabelfchryver vertelt, „ dat die verbazende 
„‚ grote Glazen Bekers hadt van het fchoonfte 
„ Glas; en dat, het vaft om zyn leven te doen 
„… zynde, hy de grootfte der Kelken aan ftukken 
‚ brak, en één der ftukken Glas gebruikte om 

’er zig de Keel mede aftefnyden”, Velen zyn 
door 

23 

(g) God. Theod. LXUI tit. 4, Le 2, 
(h) Digeft. Lib. XXXIIL, Tit. X. de fupell, Lex 3, EP 

13 Lee 7. $ 1 & Lex ro. 
(i) Lucran. de Hift Con/crib. cap. 25. in bk Tom, IJ. 

Pe 34 novi, Edit. 

_L Deer, N 3 
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door het te veel gebruiken van Glazen Kelken 
omgekomen, maar miffchien anders niemand op 
deze wyze. 

Men vindt ook van Glazen Kruiken ( Amphe 
7e) gewag gemaakt, die met Gips of Pleifter, 
gelyk wy thans met Hars doen, toegedaan wa: 
ren (a). _ 

De Kriftenen gebruikten, in dé eerfte Eeue 
wen , ook Glazen Bekers by het vieren van 
het H. Avondmaal; welk gebruik {tand hieldt 
tot den tyd van Hieronymus, wanneer men langza- 
mer hand Gouden en Zilveren Bekers ging ge- 
bruiken; ’t welk zelfs geboden werdt, nadat het 
Leerftuk der Tran{lubftantiatie de overhand hadt 
gekregen, uit hoofde van ’t gevaar van bre- 

ken, waaraan het Glas onderhevig is (b). 
2. Men maakte van Glas ook een foort van 

Edel Gefteente, want toen de Konft om het 

Glas te, kleuren was uitgevonden, waren ’er ter- 
ftond bedriegers, die ’er nageboorfte Edele Ste. 
nen van maakten in allerleie gedaanten. Van 
zulk een Glaasje in de gedaante van een Boon 
fpreekt Petronius (C). Zodanige Glazen Stenen, 
die den Hyacinth-fleen verbeelden , en naar 

‚den Smaragdus gelyken, vindt, men nog hier en 
_daàr 

(a) PerTroN. Satyr. c. 34, 

(b) Poryp. Verein. de Rerum Invent. Lib. VI c. 12. 

BARON. ad Martyrol, Rom. Aug. 7. pag. 354 Ed. Rom, 
Bona Rer. Liurg. Lib. Ic, 25. 

(C) PETRON, Cap. 67. 
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daar (d). Trebellius Pollio-verhaalt een Klugt , wel. 
ke Keizer Gallienus eenen bedrieger fpeelde,-die 
dergelyke Glaasjes voor Edele Stenen aan de 
Keizerinne verkogt hadt; want toën-de bedrie= 
gery uitquam, liet, hy den Verkooper wegfle- 
pen , als of. hy hem voer eenen Leeuw wilde 
werpen ; maar uit het hok quam een Kapoen 
voor den dag; en als men over eêne zo belaglyke 
zaak” verwonderd was, zei de Keizer, dat de 

Bedrieger nu ook bedrogen was, gelyk hy ande 
ren bedrogen hadt (e). | 

3. Men. vindt ook -dat het Glas gebruikt 
werdt om de Gebouwen, zo die van byzondere 
perfonen, als de Openbaren, te verfieren.  Plâe 
nius verhaalt van den Schouwburg van Skaurus , 
s dat dezelve een driedubbeld Toneel hadt in À 
s‚-hoogte, van driehondert en zeftig Kolommen. 
== Het benedenfte deel van ’t Toneel was 

s> van Marmer; het middelfte ván Glas, volgens 
») eene naderhand nimmer gehoorde overdaad; 

_» het bovenfte van verguld Hout (f)”. 
Vervolgens werdt ook het Glas gebruikt om 

e Kamers te verfieren, De zelfde Schryver 
zegt ons, ‚‚ dat Agrippa in de Baden, die hy te 
„> Rome gemaaktheeft, het van fcherven gemaak- 

_» te Meifelwerk (Signinum opus) mer Brandverwe _ 
33 be= 

_ (d) Vide DifJert, Glyptograpb. in duas Geurmas nd 

ri; Rome, 1739. P. 105. 
(e) TreBELL. Porc, in Gallien. pag. 180, 
(£) Pin. Z, N, Lib, XXXVI, Cap, 15e 
L. Deen N 4 
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BE befchilderde, en in de overige Vertrekken 't 
», zelve met Pleifter liet witten; daar hy buiten 
„> twyfel de Kamers van Glas zou gemaakt [of 
»» verglaasd] hebben, indien dat eer was uitge: — 
vonden geweelt (a,”. Ten tyde van Seneka was 
dit egter reeds gemeen, gelyk uit zynen Negen- 
tigften Brief blykt, daar hy, van de pragt zyner 
tydgenoten fprekende, van Kamers gewag maakt, 
welke onder het Glas als verborgen waren. Zy 
bekleedden, namelyk, de Maren niet alleen met 
Marmer, maar ook met ftukken Glas van platrone 
de, vierkante en andere gedaanten (b). 

4. [Plinius geeft ook te kennen, dat de Vloe- 
ren met Glas geplaveid werden: „, De geplavei- 
» de Vloeren, die eertyds op den grond waren, 
\s worden nu in de Kamers ingevoerd, van Glas, 
“zegt hy, ’t welk eene nieuwe Uitvinding 
s is (©)”.J Het fchynt egter veel vroeger on- 
der de Hebreen en andere Oofterfche Volken niet 
ongebruiklyk geweeft te zyn, de Vloeren met 
Glas, Kriftal, en Edele Stenen zelfs, inteleggen., 

zodat ze een Zee geleken. In de Tulmud (d) 
wordt verteld, dat de Vloer van Salomons Troon 
‘zodanig met Glas was ingelegd, dat de Koningin 

van 

(a) Idemy ibid. Cap. 25. / 

(b) SrTarius, Sylv. 1. ZEtrufci Balneo. cont. Fav. 
Worrsc ún Firmo. p. 243. & Boer un, Confol Pbilof: Lib, 
L p. 74+ Edit. in wfum Delpb. 

(©) [Purn. H‚ N. ibid. Aanmerk. van den Vertaler} 
(d) Buxroxr. Lex, Talm. p. 759. 
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‚ van Seba het voor eigenlyk Water aanzag, en 
daarom hare Benen ontbloote om tot den Troon 
te naderen. Mahomed en zyne Uitleggers vertele ° 
len-de zelfde Fabel, Hiermede heeft veel over 
eenkom{t *t geen wy menfchelyker wyze van 
God gezegd vinden, en op die. gewoonte van 

‚Glazen Vloeren opzigt fchynt te hebben: De H. 
Joannes zag in een Gezigte Gods Troon op zul- 

ken geplaveiden Vloer, wanneer hy zegt : Voor den 

Troon was een Glazen Zee, Kriftal gelyk(e), En: 
gelyk de Hemel verbeeld wordt Gods Troon te 
zyn, zo wordt de Lucht, waarin-de wolken dry- 
ven, [die als helder water van kleur is(£)] zyn 

“Vloer genoemd, waarop Zyn Troon, om zo te 
fpreken , geplaatft is: want het ebreeuwfche 
Woord Rakiah , welk Uitfpanfel vertaald wordt, 
komt van een dik welk de betekenis heeft 
van met de Voeten arie, of plat trappen (&) , en be- 
tekent den Vloer. Mozes zag onder Gods voeten als 
een werk van Safir-fleen (h), gelyk elders gezegd 
wordt, en het woord, Safir-fteen vertaald, be. 
tekent gebakken Safir-fleenen ; waaruit blykt, - 
dat het die Edele Stenen niet eigenlyk waren. 
Het omen ook zyne aanmerking, dat het een 

zelf, 
(e) Openbar. IV. 6 vergel, Exod, XXIV. ro. Ezech, I. 22; 
(£) Rabbi Meir zegt, De Hyacinth-kleur is als die der 

8 „ Zee; de Zee gelykt naar den Hemel; de Hemel heeft de 
gedaante van Gods Troon. Cbolin. f. 89. 1. Aanmerk, van 
den Vertaler.] 

(8) Vide 2 Sam. XXII, 43. Ezech, VL, 11. re. e 
(h) Exod, XXIV, ro, 

1 Deer, N 5 
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zelfde woord is, ‘waarmede waarfchynlyk de Ri. 

wier « Belus wordt genoemd, gelyk wy zeiden; 
_mamelyk Libnath, ’t welk oorfpronkelyk is van 

… Een woord, dat gloeijend maken betekent; en is 

het dan wel onwaarfchynlyk, dat Mozes wil zege 
gen, dat de grond was van Safirkleurig Glas? 
De Joden noemen het Glas Zeehuchish. Libnath, 
Het woord Libnath zou dan Glas betekenen, ter 

@orzake van het gloejend maken of van de wit- 
heid van het Glas, en dan zou de naam van de 
Rivier Belus, Sichor Libnath, kunnen vertaald wor= 

den flyk van Glas. Doch dit in’t voorbygaan. 
5. Het gebruik van Glas tot de Venfters is 

niet oud. De Venfters waren oudtyds en zyn nog 
zelfs in dezen tyd, by de inwoners van Geluk- 
kig Arabie, van Traliewerk , en zodanig van 
Plankjes, die men boven elkander legt, dat ’er 
de Lucht en’t Licht door kan, en dat men, naar 
beneden ziende, ook buiten ’s huis zien kon, 
zonder van buiten gezien te worden. Nader- 
hand gebruikte nren Plaatjes van eenen helde. 
ren Steen, Spiegeljteen. (Lapis Specularis) gee 
noemd; welken Seneka zegt , dat eerft ontrent 
zynen tyd waren ingevoerd (a). Laktantius, 
die in t begin der vierde Eeuwe bloeide, is de 
eerfte, die van ’t gebruik van Glas in de Ven- 
fters gewag. maakt; zeggende , dat onze Ziel 
door de Oogen gewaar wordt, als door Ven= 
fters, die met doorfchynend Glas of met Spiegelfteen 

al EA 
(a) Senec. Ep. XC. 
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zyn toegemaakt (b). ‚Na Laktantius is Hierony- 

mus de eerfte, die van % gebruik van Glas tot de 
Ventters gefproken heeft (c). 

anneer men in de Venfters der eral 
Glas in plaats van Spiegelfteen‘heeft beginnen 
te gebruiken, is nergens. aangetekend ; [fchoon 
’ vermoedelyk zal gefchied zyn,-toen men het 

tot de Venfters in ’t algemeen begon te bezigen. } 
Niet meer blykt het, wanneer men het Glas 
ging gebruiken, om de vrugten vroeger ryp te 
doen worden (d). „Van eene Lantaarn met Gla- 
zen {preekt de H. Althelmus, [die omtrent het 
jaar 7oo of wat vroeger fchreef | (e). 
6, De òpiegels waren oudryds van allerlei me- 

taal; en, niet van Glas, en reeds ten tyde van 
Mozes in Egypte gemeen (f). Plinius verhaalt 
op de meermalen aangehaalde. plaats , dat de 

Spiegels van Glas in de Stad Sidon waren uitge= 
wonden : doch men vindt nergens eenig berigt 
by de Ouden , hoe zy dezelven maakten. 

7. Daar zyn 'er die gemeend hebben, dat 
de Brillen reeds ten tyde van den Latynfchen 
Blyfpeldigter Plautus bekend waren; maar dit is 
zekerlyk vals (g). De geleerde Reinefius, in een 

ú oud 
(b) LacrTANT. de Opif. Dei, Cap, VIIL 5 tr. 
Cc) HreroN, in Ezech, XLI, 16. — 

_(d) Corumert.de R‚R‚ XL 3. 520 
(€) Ap. CaNisrum Leét. Ant. ed. Bafnag. Tom. L ‚pag 

zi. 
(£) Vide Currric. in Exod. XXXVII. g, 

„@® Vide GesNezr1 Thefs L L‚ voe, Confpicillum, v, go. 
‚L Deer, 
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eud opfchrift lezende L. PATrocrus, FABrr 
OCULARIARIUS, meende. dat hier een Brillen- 
maker genoemd werdt (a) ‚ maar hy bedroog 
zig; want daar wordt gefproken van iemand, 
die aan de Beelden Oogen inzette (b). Fromond 
beweert, dat het gebruik van Brillen den Ouden 

geheel onbekend is gebleven tot het jaar 1200 
ef 13oo, [wanneer de Gezigtkunde weder bé- 
gon te bloeijen, en de Konft van Glazen te {ly- 
pen fchynt opgekomen te zyn. Want de Ara: 
biër Alhazen, een meefter van die Konft, leefde 
omtrent het jaar 1200 in Spanje. Verfcheide 
anderen zyn hem in die Konft nagevolgd in de 
Veertiende Eeuw, als Vitello Polonus, Joannes 
van Kantelburg, Rogier Bacon, en anderen; die 
uiet hunne befchouwingen ligtelyk hebben kun- 
gen opmaaken , hoe men Brillen kon flypen, 
De oude lieden moeften voor dien tyd zig van 
andere menfchen Bedienen, die voor hun lazen 
en fchreven} (ce). ’t Geen Fromond hier zegt, 
dat men niet eer dan in de Dertiende Eeuw van 
Brillen gewag gemaakt vindt, beveftigen andere 
Geleerden van later tyd (*). 

De Verrekykers zyn eene Uitvinding van de 
XVIL 

(a) Rerwes. Syntagm, Infcript. IL. LXVI. 
(b) Gorir Columbar. Livie Aug. pag. 157e 
Cc) Fromonp. Excurf. ad Senec. Q,‚ N. Lib. IL Cap. 6. 
(*) [Zie dien aangaande een uitvoerig en naauwkeurig 

Onderzoek, in de OPTica of GEZIGTKUNDE van den 
Heer RoserT SMITH, Nederd, Vertaaling, I, D, bh 
49, enz. H.] ï 
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XVII Eeuwe: want fchoon men wel gewaar 
‚wordt, dat de Sterrekundigen fomtyds Buizen 
fchynen gebruikt te hébben, om naar de Sterren - 
te zien; nergens blykt egter dat die Buizen van 
Glazen voorzien waren: ja veeleer het tegen- 
deel, gelyk de zeer geleerde Heer Wefleling ge- — 
toond heeft. Ook zou het wonder zyn, dat de 
Verrekykers in vergetenheid waren geraakt em 
weder op nieuw zouden hebben moeten gevon- 
den worden, daar men Îh alle Eeuwen Luiden 
gehad Me, die hun werk van de Sterrekunde 
maakten (d). 
8. In plaats van Brillen fchynen be de On- 
den Glazen Bollen, met water gevuld, gebruikt 
te hebben: want Seneka zegt, „‚fchoon de Let- 
„ ters klein en duifter zyn, egter ziet men ze 
„» groter en duidelyker door een Glazen Bol, die 
‚‚ met water gevuld is”, De Vrugten fchynea 
ook fraayer en veel grooter, zegt hy, als men 
ze door ’t Glas ziet (e). Doch dit fchreef hy_ 

‚ niet toe aan de ronde gedaante van * Glas, 

maar aan ’t Water, waarmede de Bol gevuld 

was. 
Den zelfden misflag begingen de Ouden ten 

aanzien van eene andere Glazen Bol, waarvan 

Plinius en Laktantius fpreken: wanneer ze verha- 
len dat een rond Glas, met Water gevuld, als 
het in de Zon gehouden wordt, door *t Licht, 

| Sk ‘t welk 

(d) Wesserine. Probabil. Cap. XI. 
“_ (€) Senec. Nat. Quaft, Lib,I, Cap. 6. Se 

IL, D EEL, 
EN 1 « í 
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% welk van het water affchynt „ Vuur ontfteekt _ 

(a). De eerfte dezer twee Schryveren verhaalr, 
„ dat hy Medicynmeefters vondt, die van ge- 

dagten waren, dat, als men eenige delen van 't 
“ss ligchaam branden moeft, zulks niet heilzamer 
pr „gefchieden kon , dan deb eene: Kryftallyne 
„ Bol tegens over de Stralen der Zonne te hou- 

sy den (b)’. Seneka fpreekt nog van een lang- 

werpig en veelhoekäg ftuk Glas, ’t wcik , tegens 
de Zon gehouden, de kleuren van den Regen- 
‘boog vertoont; en derhalve met de tegenwoor- 
dige Glazen Balkjes, die wy Prismaas noemen; 
‘veel overeenkomft moet gehad hebben (c). 

Men windt neg gewag gemaakt van een Spel 
met een Glazen-bal; maar , waarin het beftond, 

is onbekend (d). :Ook leeft men van Glazen 
Bollen, die de Jagers zouden gebruikt hebben, 
om het wild te vangen; maar lfaak Voffius houdt 
dat voor een Verdigtfel (e). 

g. De Glazen Sphera van Archimedes is zeer be- 
kend; waarmede deze-Syrakufifche Konttenaar de 
gefteltenis der Wereld afbeeldde. « Doch -men 
(NSB 5, wanneer men meent, dat de Kioot 

‚zelf 

bh 

(a) Puin. H. N. Lib. XXXVL Gan 26, LACTANT. 
de Jra Dei, Cap. X. 19. 
(b) Prin. H.N Lib. XXXVIE, Cap. 2. 

“_(C) Senec. N-@. Eib. h Cap. 7. 
(8) Vide Thef. Ant. Rom. Grev. Tom. XIL p. and 

(e) CLAUDIAN, de raptu Proferp. LIL # 269 AMERO Ss 
Hexemer. Lib. VI. Cap. 4. Vosstusad Melam, Lib, IH, 

Cap. 5 
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zelf van Glas ware, dêwyl het Kiftje, waarin:ze’ 
gefloten was, enkel uit Glas beltond.’ Of det 
‚Kloot zelf van Hout of van Koper Zy raggen 
is moeilyk te befliffen (£). 5 

zo. Elianus verhaalt, dat Dikeb in shet graf 
van Belus een’ Glazen Kilt-vonde, waarin het 
Lyk in olie lag (zg). FIndien, deze: Vertelling 
geen Verdigtfel ware, gelyk uit alle de wonder- 
bare omftandigheden , die ‘er verder” bygevoegd) 

worden , ten duidelykften,, blykts. dan, zou- het 

Glas zo oud zyn, als 't begin van dé ‘Babylonifche 
Heerfchappye.| 

Men hadt ook Glazen Potten , waarin het-ge- 
beente, van de verbrande Lyken bewaard werdt. 
Zodanig eene‚-gefloten’ inreene Marmeren Lyk- 

bus, en mêt-de beelteniffe van den overledenen 
en andere „afbeeldingen van Lykplegtigheden, 
vindt men afgebeeld in de Egte Gedenkflukken der 
Oudheid van. Middleton, en elders (h). < 

Hier toebehoren ook de Glazen Fleffen , 
met een wyden ‘Hond en. langen hals, die men 
in de Lykbuffen en Gravén vindt; ’ zy ze dien-. 
den om de Tranen te vangen, of om Zalven en 
Reukftoffen te bewaren; waarover men Middle- 

ton kan nazien, die heteerfte, ’t welk egter door’ t 
„6 ge- 

(£) Vide Farric. ad Sext. Empiric. Lib, IX. adu. Phys 

fic. 1. [pag. 577] 
(2) Erran. V. H, Lib. XIII 3. 
(h) Mrpprer, }. c. pag. 83. Becer. Thef. Brand, 

T. IL p. 470, Gorri Columb, Bille. Tab. 17, Pag. 49: 
Kk DEEL, 

Ë 

ti: 
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t gemeen gevoelen wordt begunftigd , tegen- 
bet (a). Vele zulke Fleflen vindt men rood 
van kleur, ’t welk fommigen bygelovig heeft 

doen onderftellen, dat ze die roodheid hebben 

van het Bloed van Martelaren (b). 
Dus hebben we alles, wat de oudheid wegens 

het Glas opgeeft, kortelyk byeengebragt. 

(2) Mippuer. ibid. pag. 94 

(b) ArrinNe. Rom, Subterr. Vol, I. p. 496. Conf. Inter- 
pretem Q, Seêtani ad Sat, VIIL 76, Tom. IL p. 322. 

BE- 

./ 



ri en A Ei INE net’ Hi 



Pr... 



“e WEGENS dk. ONGEWOONE UiT“ 
had DE AARDE GEGRAAVENE 

Es 
DOOR DEN HEERE 

eig 

HENRY BAKER 
ik 

Aan de Koningklyke Societeit van Konden: 
voorgeleezen den 29 Maart 1753. 

_Pbilof. Tranf. 1753. Vor. XLVIII. P. I. P. hr)’ 

ssssssssssssss 

Ooit voor deezen zyn my de Gegraavene 
Lighaamen, die ik thans de eer hebbe aan 

deeze Koningklyke Maatfchappye voor te leggen, 
ontmoet; ook {taat het my niet voor dat dezelve 
» ergens befchreeven zyn. 

Zy wierden my van Oxford gezonden door 
Mr. William Frankcambe, een Jong Heer, die al- 
daar woont, en zeer vlytig is om onderzoek te 
doen op zeldzaamheden van deezen aart. Hy. 

_ heeft ze zelf gevonden, maar kon ze uit de Bed= 
Se ding, waar in ze lagen, niet krygen, zonder ze 
Ke in veele ftukken te breeken. ek heeft ze E8ter, 

Rt eden waren geweeft. 
« _Dewyl- ik ze aan Mr. Frankcombe, naa dat zi 
1 L'Deer. Oo door 

\ 
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door UL. dliderzöcht Ale zyn, te rug moet 

zenden, heb ik ’er eene Aftekening van laaten 
maaken tot voldoening van de geenen „ die nooit 
gelegenheid mogten hebben om ze te zien; tot 
welke” Aftekening ik UL. wyzen zal in de be- 
fehryvinge, die ik ‘er van gaa geeven. Ik’zal 
UL. uit den Brief aan my, welke daar nevens 
ging» eerft bericht doen, waar en onder welke 
andere foorten van Lighaamen zy gevonden zyn; 
met eenige byzonderheden, die betrekking tot de- 
zelver hebben: en daar naa zal ik het waagen 
eenige weinige giflingen , nopens deeze Lighaa- 
men, aan UL. voor te draagen. 

Praar IE, vertoont deeze aardige Gegraavene 
Lighaamen , op ruim de helft van derzelver waare 
grootte. Daar waren 'er maar drie in ’t geheel, 
fchoon ’er vier figuuren van gegeeven zyn; want 
een derzelven is in twee verfchillende (tanden ge- 
tekend, Het lydt geen tegenfpraak , dat zy van 
eene Beenagtige Zelfftandigheid zyn, zwart gee 
worden , naar de meefte waarfchynlykheid, en 
broos gemaakt door deeze of geene Minerale 
Dampen ‘of Sappen, die dezelven egter niet 
doorknaagd hebben. Twee van deeze Lig 
haamen (A en B) zyn op ’t grootfte gedeelte 
hunner uitwendige oppervlakte geknobbeld, als 
* ware met tamelyk regelmaatige ryën van Knop- 
jes, die bynaa zo groot zyn als Koppen van klei- 
ne Spykers, met ftompe rondagtige toppen, om. 
trent een twaalfde deel van een Duim uitftce- 
kende boven de oppervlakte der Lighaamen. 

‚„Vee- 
$ 
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„Veele van deeze Knobbeltjes zyn zeer aardig 
vftraalswyzé verdeeld van den grond tot den top; 
“en mooglyk zyn ze aile zoo.geweeft, fchoon men 
„tegenwoordig in fommigen de-ftreepjes niet meer 

” „kan zien, als zynde dezelven door langkheid van 
tyd uitgewreeven. Deeze Knobbeltjes zyn vaneen 
fierlyk blinkende zwarte koleur„ veel-harder en 
vafter van zelfftandigheid dan het Been , waar uit 
‘zy voortkomen. 05 ND RENS 

Figuur A, verbeeld een van deeze Gegraavene 
Lighaamen , welks lengte van ’t eene eind tot 
het ander zeven Duimen en een vierde is; op 
de zyden, van a tot bh, ishet twee Duimen breed. 
De wydte van dat gedeelte, daar de tanden ge- 
plaatft zyn, imc, ‘is omtrent zeven agt{te van een 
Duim; maar zy- neemt langzaamer hand af, ge- 

_ dyk ook de breedte doet der zyden „ na het fmal- 
fte ‘eind toe , het -welk: waarfchynlyk „omtrent 
een Duim langer geweeft is dan het zig nu ver- 
toont en in een punt heeft uitgeloopen… De 
Koobbeltjes zyn allergrootft op ’t breedfte eind:, 
en naar maate zy verder van de Tanden af zyn; 
naby dezelve zyn zy klein en plat. Zoo worden 
zy “ook: allengs kleiner na het fimalfte eind, het 

welk omtrent een duim ver geribd en zonder 
__Knobbeltjes is, 
‚Het onderft gedeelte van dit Lighaam ftaat op 
de Plaat na boven, ten eind@ deszelfs ‘Tanden op 
__% voordeeligfte te vertoonen. Van dezelve zyn 

# Jer twee ryên, in ’t lang loopende, in *t midden 
… Wat verheven, niet zeer. regelmaatig, «en “in ee: 
J 

hr Deer,’ Oz ne 
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zne ry van zeer kleine Tanden eindigende , 
‚De grootfte zyn omtrent een vierde van een 
Duim lang, gehaakt, blinkend zwart van ko- 
‘leur, hebbende nog haare natuurlyke gladheid , 
en zynde uittermaaten fcherp-en volkomen. 
‘De zyden van dit Gegraaven Lighaam zyn uit- 
gezet en in haaren natuurlyken {tand ronder ge- 
„weeft «dan tegenwoordig: want zy vertoonen zig 
ar als geklemd en door Guendig geweld 
Samen gedrukt. - 

B. 1, is een riet Lighaam, tien Dui-_ 
men lang, welks eene gedeelte rond en het an- 
der , daartegen over {taande , uitgehold, is: deeze 
Figuur vertoont het holle gedeelte, ’t welk van 
a tot b meer dan anderhalven Duim krom ftaat. 
De holte ftrekt zig uit over de geheele lengte, 

_en daar zy diepft is beloopt zy anderhalven Duim, 
maar zy word by trappen ondieper en naauwer f 

na het kleinfte eind toe. De zyden zyn een vier- 

de van een Duim dik. « 

‚B. 2, vertoont het zelfde Lilien met het 
rondverheeven. gedeelte na boven. Deszelfs 
zyden van a tot b zyn twee Duimen. Een groot 
getal van zwarte blinkende Knobbeltjes, van 'c 
zelfde foort als in Zig. A befchreeven zyn, doch 
in ’t algemeen grooter en min verfcheiden in 
haare onderlinge geftalte, ftaan in ryën taam- 
Iyk regelmaatig, zo als in de Figuur te zien is, 
Eenige van dezelven zyn gefternd of geftraald 
met verfcheidene fyne ftreepjes van den grond tat 
de kruin, welke ftreepjes een weinig verheeven 

zjn, 
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_zyh, en, wanneer zy op zekere manier tegen ’ 
licht ftaan, zig van een witte koleur vertoonen. 
„Twee afzonderlyke figuuren van deeze Knobe 
beltjes zyn, om dit Verhaal verftaanbaarder te 
maaken , afgebeeld -inpeng. Het een ‘ziet men 
van op zyde, het ander van boven: zy vertoos 
nen zig in de Figuur omtrent agt maalen vergroots 

C, is een der Gegraavene Lighaamen, veel 
vafter en zwaarder dan de twee voorigen. - Het 
is tien Duimen lang. Het is aan ’t boveneind 
rondagtig, daar de zyden op het breedfte van 
een en drie vierde Duimzyn: het onderft eind is 
een en een agtfte Duim hol; welke diepte zeven 
en een halven Duim lang is, anderhalven Duim 
krom. ftaat, en van onderen rond is. Vana zyn 
>er drie en een half Daim totd gants vafte ftof , 
en by a is de wydte een en een vierde Duim; * 
van waar dit Been naauwer toeloopt tot h, daar 
het zoo ftomp is afgebrooken, dat men zien kan 
dat het waarfchynlyk zig nog vier of vyf Duimen 
verder heeft uitgeftrekt gehad. In die digte 
Stuk c ftaan verfcheide kleine Tanden in ryën 
doch. niet volmaaktelyk geregeld. Want fam. 

__mige ryën hebben maar twee, andere drie en° 
_ &enige vier Tanden. Zy beginnen een Duim 
_ver van de holte, en gingen waarfchynlyk door 
__ tot het uiteinde dat afgebrouken is, Zy zyn » 
__ zwart en blindende even gelyk die van het Lig: 
…_haam A, maar de punten zyn’er war afgeftooten, en’ 
__ toen zein haar geheel waren ‚moeten zy minder ge: N 

_ haakt en veel kleiner geweeft zyn dan die andere, ‘ 

‚LDzzn O 3 Hèt Ì 
miet 
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Het ronde gedeelte van dit Gegraaven Lig: 
haam heeft geene Knobbeltjes gelyk-de twee’ an“ 

dere, miet tegenftaande het duidlyk een Stuk is 
van “het: zelfde foort als de eerfte ;. maar het is 

redelyk diep uitgegroefd, en de Ribbetjes, die 
deeze Groeven maaken, hebben de zelfde zwar- 
te en blinkende gladheid als de nen die 
op de andere zyn. 

Mr. Frankcombe fchryft, , dat hy deren baie î 
s) Lighaamen, A en B, vond in eene Kuil. aan 

» de rechterzyde van den Weg langs welken 
»> men van Oxford den Shotover- Berg opklimt: 
s, De bovenfte Bedding in deeze Groeve beftaat 
s, uit een geele zandige Aarde; de volgende is 

‘5, van bruine Kley; dan heeft men eene geregel- 

»„ de Bedding van groote Steenagtige Kluiten 
s, omtrent twaalf Duimen dik; hier aan volge 

9 omtrent tien Voet donkerblaauwe Kley en on- 

s, middelyk daar onder een Rots van Hardfteen, 
» Omtrent twee voeten boven den Hardfteen 

s. vond hy de Ligbaamen A ‚B; het eerfte derzels 
s ven in twee reizen, het tweede terwyl hy zocht 
s> haar ‘ct ftuk dar aan het eerfte moeft gezeeten 
„> hebben, en beiden waren ze in veele kleine 
s, ftukken gebrooken, gelyk uit de Lighaamen 

_ zelf klaarblyklyk te zienis, dewelken hy voore 
__ Zigtig met dik Gomwater heeft aan één geplakt. 

s… Dat het eerfte zyne eigene geftalte en figuur 
» heeft, blykt duidelyk uit de geregeldheid van zy- 
ss HE Knobbeltjes: het tweede is, gelyk hy het 
9 zelf in de lend! zag: In deeze Kley vind 

“_p men 
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men Gebeenten van wke foort, Oefter. 
tab fchelpen À ‚_Ammonshoorns ‚ korften van 

[Selenite], en Donderfteenen: [ Belemnite.} 
‚> De Rotfen aan de rechterzyde van den Weg 
na Pyrton over de Severn , in Glouceftersbire „ le- 
verden het Lighaam uit dat gemerkt is met C. 
Dit, zegt hy, ’t welk almede in eene Bedding 
van blaauwe Klei niet ongelyk aan die te Shot= 
over, en ook in verfcheide Stukken gevonden 
wierd, fchynt van de voorgemelden nergens 
in te verfchillen, dan dat 'er de Knobbeltjes niet 
op zyn, en ik vleyje my zelf , dat het dienen 
zal moogen om het onderwerp niet weinig 

lichts byte zetten. In deeze Rotfen zoo wel 
niet. bedreeven zynde als in de Kuilen te Shot- 
over, kon hy van dit laafte Lighaam zoo by- 
zonder niet fpreeken als hy wel zou wenfen, 
De algemeene gedaante, die deeze Gegraave- 

ne Lighaamen vertoonen, geeft aanleiding om te 
giflen, dat zy Beenen zyn die behoord hebben 
tot den Kop of Snuit van ’t een of ander Dier 
van de bende der Viffen, of miflchien van ee- 

we i hdd 

Krabben en Kreeften „ enz. , Spiegelfteenen | 

Lal 

nigerlei foort van Hagedis, Water - Salamans 
# der of Krokodil. 
___ Het Stuk A, welks zyden een wêinig inge- 
à Winwrd zyn, werdt in ’t Graaffchap van Oaford 
Ti gevonden, te gelyk ‘met het Stuk B ren B %s 

_ en is waarfchynlyk een gedeelte van een zelfden 
pvp „Indien dit zoo.is, zou het uit de twee ry- 
__Èn Tanden, die overlangs in’ midden loopen, 

_L Deal, O4 wel 

/ 
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wel fchyren, dat het ’t bovenft eind van den 
Kop of Snuit geweeflt is: want daar zyn eeni- 
ge foorten van Viflen, die in hun Verhemeltes 
oft bovenft gedeelte van den Bek, Tanden heb- 
ben: maar wy kennen ’er niet eenen die overe 

langs, in 't midden van het onderft gedeelte, 
Tanden heeft : meeftal is daar eene Tong ge- 
plaaft, en het Stuk B heeft eene Holte of Sleuf, 
die wel gefchikt is om eene Tong te bevatten. 
De Tanden uit het Verhemelte van den Vis Lu- 
pus-*, gelyk ook van eenige andere Viflen, 
vind men meermaalen van verfcheidene ge. 
daante en grootte, uitgegraaven onder de Stee- 
nen; zy zyn ’t die (zeer oneigen) [ Bufunite ,] pad- 
defteenen, genoemd worden. Als men de twee 
Stukken A en Bte famen voegt, wordt de-zoo ter= 
ftond gemelde giffing door derzelver geftalte 
figuur en gedaante, niet weinig gefterkt : en het 
verdient zyne opmerking, dat de Tanden met de 
punten agter over (taan, om't gevangen Aas de 
ontfnapping te beletten. 
Het Stuk C, in Glouceftershire gevonden, 

dient insgelyks om de zelfde gedachte te bevesfti 
gen; want de Tanden, in het midden daar van, 
toonen duidlyk, dat dit Stuk een Verhemelte is 
geweelt van *t een of ander dier; van een dier 
ook van het zelfde geflacht met A en B; hoee 
wel ’t gemis van knobbels en de neder vaf- 

tig- 

* [Ik denke dat de Heer Baker onzen Zee-Wolf meent , 
Anarbichas by Artepi.] | 
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tägheid van.’t zelve toont, dat het van een ons 
derfcheiden foort geweeft moet zyn. . 2 

“ Ik erinner my niet, dat byde Schryveren ee eeni- 
ge Gegraavene Lighaamen vermeld worden die 
naar deeze gelyken; ook kan ik niet één dier 
aanwyzen. aan *t welk zy met zekerheid zyn toe 
te eigenen. Dierlyke zelfftandigneden, te voo- 
ren onbekend, worden dikwils in het ingewand 
der aarde gevonden: want de inwooners van de 
Zeen en Rivieren zyn tot hier toe zoo onvolko-. 
men befchreeven, dat wy niet dan weinig van 
hun inwendig maakfel weeten; en daar zyn vee- 
lerhande foorten daar wy nooit van gehoord of - 
gezien hebben. Onder het groot aantal van ge- 
graavene Schelpen vinden wy ’er veele, waar van 
weinige foortgelyke in de befte Verzamelingen 
der hedendaagfe vernomen worden. En welk 
eene verfcheidenheid van Lighaamen uit de Zee, 
zoo wel als gedeelten van Land dieren „ word 
‘er niet in dit Kiland opgedolven, van geflach- 
ten en foorten, daar men geene verfche weergaz 
van vind in onze Zeën, of onder de inwoonderen 
van ons klimaat; gelyk daar zyn Nautili , Ammo- 
zite , [Paarlemoer-én Ammons-hoorns „/] de 

__ tanden en gebeentens van Oliphanten, de breed 

Ait 

le hoornen van den Eland, Zee-Os, en 
__ ‘verfcheide anderen ? ey 
Ë «Het zal my aangenaam zyn dat de een of a di \ 

_der, bekwaamer dan ik, dit enderwerp nader o- 
verweegt tot ulieder onderrechting ; fchoon nie- 
v mant hartelyker wenft na de Bloei van deeze Ko- 

_ b Deer, [@) 5 ; hed 
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ningklyke aen „ of met bennen } 
ver a kan. . 

… Myne Heeren, 

__Uw Gehoorzaamfte Dienaar, 

_… dan en 

HeENrRYy BAKER. 

N. 

AANWYZING VAN DE BETEKENIS Der F rGOUREN 

VAN PLAAT LUI. 

A, is het eene Gegraven Lighaam, breeder bya; 
‚hb, en met Tanden voorzien in c. 

B, is het andere Lighaam, by A gevonden. B.1; 
vertoont hetzelve van de holle zyde; B.2,. 
van de verheevenronde zyde. De gefternde 
of ftraalswyze geftreepte Knobbeltjes- vindt 
men afzonderlyk , byp, q, vergroot zyndeaf« 
gebeeld. 

C, is het derde Ligkaam , hebbende op de buïten- 
“__zyde geene Knobbeltjes, doch eh.” Tan- 

den voorzien. 

BE: 
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Mt. APPLEBY'S MANIER: 

OM vir 

ZEEWATER 
Aat oke: TE MAAKEN 

met eenige daaromtrent genomene 

PRS OPE VEN; 
“Aan de Kortingklyke Societeit van Londen 

“medegedeeld 

Eide DOOR DEN HEERE 

w. Wi noonad ron Om 

Voorgelezen den 8 Febr. 1753: 

We ad. 1753e Vor, XLVIL P. IL. P. 69) 

_sessssssssssesssss 

TD) Ikwils hief: men ai derilinnin het Zeewas 
ú kit ‘ter zoet te maaken, en verfcheide berich 
__ ten daar van zyn van tyd tot tyd aan de Koningk- 

4 re Maatfchappye medegedeeld. Het kwam 
ed hierom niet oneigen voor, de manier op wel« 

ok Deer, ke 
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ke Mr. Appleby met deeze proeve te werk gaat, 
aan UL. voor te leggen; ten eindede befchry ving 
daar van in de Regifterboeken der Maatfchap- 
pye mogt opgetekend worden. Ik heb 'er eéni- 
ge Proefneemingen by gedaan, die aan het door 
Mr Appleby toebereid water, op de begeerte en 
onder het oog van de Overlieden van ’t Collegie 
der Geneesheeren , (aan welken. Commiffariffen, 
der Admiraliteit Mr. Appleby's ontdekking te on» 
derzoeken gegeeven hebben) in ’t werk zyn ge- 
teld door Mr. Michiel Clark , werkmeetfter in de 
Apothekers hal, een man die in de theorie en prak- 

tyk der Stookkunde ongemeen wel bedreeven is. 

Manier op welke Mr. Appleby Zeewater zoet 
maakt. 

Doe in twintig Gallons [d. i. zeftig Hollandfe 
mingelen] Zeewater, zes ongen van een vaft Al- 

kalyn zout, dat met ongeblufte kalk zoo fterk ge- 
maakt is als Lapis Infernalis,-en zes ongen wit 

uitgebrande en tot een fyn poeder geftoote bee- 

nen. Haal daar van met een langzaam vuur, in 

eene gemeene deftilleerketel , vyftien Galie 

[of vyf en veertig mingelen ] over. 
Mr. Appleby begrypt dat het Alkalyn zout, 

hier’ toe gebruikt, het allerbekwaamft is om 

by de overhaaling het opgaan te beletten van de 

Jodenlymagtige ftoffe die in het Zeewater iss 

ke. 

Proef: 
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0 dh Proofeeningen van Mr. Chaik. 

_Hy eea: in een lepel vol overgehaald Zeewas 
ster twintig druppels Zilver dat in fterk water was 
vontbonden. Hy deed het zelfde aan eene gelyke 
hoeveelheid van gemeen water dat overgehaald 
was. In geen van beide deeze wateren was ver- 
andering te befpeuren: het een zoo wel als ’t an* 
der behield zyne helderheid. 
Dit bewyft „dat het overgehaald er 
id de voorgemelde behandeling geheel en al 
ontdaan was van het Zeezout of deszelfs zuuren 
geeft. Want , indien men een lepelvol gemeen 

‚ water neemt dat overhaald is, en ‘er het minfte 
greintje Zeezout met de punt van een pennemes 
by «doet ;-en--dan in -dit mengfel een of twee 
druppelen van de ontbinding van zilver druipen 
laat, zal het drabbig en melkagtig worden. 
„Uit hoofde van de menigte van Dierelyke Lig- 
_haamen, die van tyd tot tyd in de Zee vergaan; 
mag men redelyker wyze vermoeden , dat ‘ereen 
vlugge Pisagtige Geeft in dit Bwerpeliaald water 
hangen blyfc: en dit word baarblykelyk bevef 
tigd uit de volgende Proefneemingen. 

Laat in een lepelvol overgehaald zeewater tien 
druppelen druipen van een fterke ontbinding van 

_ Loodfuiker; en het mengfel zal op ’t oogenblik 
__drabbig en melkagtig worden. 

Doe in een andere lepelvol gemeen overge- 
__ haald water, met twee“druppelen geeft van 

4 d 

ide et 

Sal Ammoniak , tien druppelen van ontbonden 
:E Lb Dazn Lood: 

\ 
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Loodfuiker;-en dit mengfel zal- de-zelfde vere 
tooning maaken als het even voorgaande. 

Indien men in. een lepelvol, gemeen overge- 

haald water laat druipen een druppel oly van 
„Wynfteen per deliguium, en ‘er dan byvoegt tien 
druppels van eene fterke ontbinding van bytend 
Sublimaat ‚zal het. mengfelterftond drabbig en 
bruin worden, en. met eenige weinige druppels 
van ontbonden zilver daar by te doen zal het 
neergedreeven en melkagtig worden. Hetis by 
gevolg een vlug Alkali, en gon vaft, het ar 
in dit water vervat is, ie 

Ontbonden Zilver zal geen vlug ‚ maar wel 
een vaft Alkali, dat in het water is, zeer pee 
aan den dag brengen. 

Ontbonden Loodfuiker zal, ten zy men ?er 
meer byvoege, geene kleine hoeveelheid van 
Zeezout of geeft aan ’t licht brengen. 

Ontbonden Sùblimaat zal zo wel het vlugge als 
het vafte dlkali openbaar maaken. 



o Md 4 ee oe 
%, © E K 

hy: REE 

EE À 

is EIGENSCHAPPEN 
EN 

Bitch: A 

Ree VAN: HET 

VTU GOE ZUURE ZOUT. 

VAN DEN 

BARNSTEEN, 
DOOR DEN HEER 

140 ad j Ne 

es é rp { { ú $ ig é Ì Lord 

zud. E 1, OO î En, en dt HL 

ai de rigead. dd. des Sciences e. Belles ERR des 
(Eerijn ke 1753. P: ERA 

=\a 

D: DN Schieikinde dede een zo derge: Rn met 
vlyt- beoefend zynde, zo: zou' men naaüw? 

Jyks denken, dat; ten opzigt:-van de Eigen» 
_fchappen van eenigen vatr derzelver Onderwerd 
sen: of Toebereidzels, die menigvuldigmaal ‘ons 

ê ve dnszogt zyn, nog. eene aanmerkelyke duifterheid 
en ‘onzekerheid, en eene groote tegenftrydigs 
_ heid-van Gevoelens. kon “plaats „hebben. Zulks 
_ zoude» ten:-minfte enen niet waarfchynlyk 
Se deDar | REED 

\ 

h, 
Ad b 

p 

hf EV] “ 



224 ONDERZOEK DER EiGENSCHAPPEN vAN HeT 

zyn ten opzigt van Lighaamen, die, om zo te 
fpreeken, zig geheel naakt vertoonen, als by 
voorbeeld de Zouten. Egter blykt zulks in ver- 

fcheide Gevallen, gelyk ten opzigt van ’t Vlug- 

ge Zout van Borax, het Zuur van de Phosphorus, 
het Natuurlyk Alkali, het Alkalifch gedeelte vanhet 
Zeezout, en verfcheide andere Stoffen.’ Ik zal 

daar onder ook betrekken het vlugge Zout van den 
Barnfteen (Sal volatilis Succini)’t welk reeds ver- 

fcheide Eeuwen bekend geweeft is, en niet al- 

leen in menigte bereid maar ook in de Genees- 
‚kunde gebruikt wordt. 

Voornaame Scheikundigen verfchillen groote: 

Iyks over de Natuur en Eigenfchappen van dit 

Zout. Om niet te fpreeken vande genen, die 

het een vlug Alkalifch Zout agtentezyn, bewee- 

rende.dat het met Geeft van Zout, van Salpeter 

en anderen opbruifcht; gelyk Glafer, Hofmann 

en een veel laater Schryver: dewyl het tegen- 

woordig volftrekt beweezen is, dat het een Zuur 

Zout zy; zo zullen wy alleen agt geeven op de 

‘denkbeelden , tot welke hoofdfoort van Zuur 

hetzelve behoore. De Heer Helwing d' Anger- 

bourg agt het een Salipeteragtig Zuur te zyn, 

doch hier voor is de minfte waarfchynlyk- 

heid, dewyl het op gloeijende Kolen geen flag 

maakt. De Heer Bourdelin en anderen fchikken 
zelve in den rang van’t Zuur van Zeezout, om 

dat men Barnfteen vindt in de Zeeën, welker 

_ Zoutigheid klaarblykelyk is, en dar zy hetzelve 

voortbrengen en uitwerpen, Sendelius en Neu= 
‘mann 
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mann fteilen het een Vitrioolifch Zuur te zyn, om 
dat een gedeelte van den Barnfteen huisveft in 

Berg: Aderen, aan denzelven eigen, en dat _ 
men, denzelven daar uit graavende, aan de zy- 
den éen Vitriool vindt, ’t welk Yzer bevat. 

_ Een ander Chymift houdt dit Zout voor een ge- 
heel byzonder Zuur, het eenigfte in zyn foort, 
’t welk niets gemeens heeft met anderen, en _ 
gantfchelyk verfchilt van de gewoone Paire 
In tegendeel. zyn ‘er, die het aanmerken als een 

gemengd en geenszins eenvoudig Zuur, maar fa- 
_ mengefteld zynde uit verfcheide Zuuren van Vie 

‚_triool en gemèen Zout. / 
In deeze verfcheidenheid van Gevoelens over 

__de Natuur en Eigenfchappen van het Zout van, 
Barnfteen , zal het, myns oordeels, niet onnut 

__zyn dit Lighaam op 'e naauwkeufigfte te onder- 
zoeken, ten einde tot een weinig meer zekerheid 

te mogen komen. Men begrypt ligt, dat ik hier 
niet dat Zout verftaa, waar van de Heer Geoffroy 

„kennis gegeven heeft 5 in de Memorien van de A- 
kademie der Weetenfehappen van Parys, voor! 

den Jaare 1738; t welk voortgebragt wordt door 

warm Water te gieten op den Barnfteen, en 
__ vervolgens het gefiltreerde Vogt te doen kaden 
_pen. Dit Voortbrengzel verfchilt grootelyks 
van ons Zout: het is eigentlyk geen zuivere 
_Zoutige Zelftandigheid, maar veeleer een Zout. 
_Slymagtig Extraét, met een klein getal Harft. 
agtge Deeltjes vermengd: het heeft geenen’ 
_ zuuren: fmaak, maar dien van een bitter Zout: * 
7 aL Daar B het - 

4 

- 
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het brengt geene verandering aan de Syroop van 

Violen toe: het bruifcht niet op met de Alkali- 

fche Zouten, doch zy maaken de Solutie troebel 
en ’er zakt eene Harftagtigheid in door: in ter 

gendeel bruifcht hetzelve op met Olie van, Vi- 

triool, en doet ‘er eenen zuuren Damp, als van 

Geeft van Zout, uit opftygen; waar uit blykt, 

dat hetzelve een weinig gemeen Zout bevat. 

Doch dit is van weinig belang ten opzigt van 
den Barnfteen, dewyl men uit een Pond naauwe 

lyks een Drachme van zulk een Extrat kan haa- 

ten, 
Het Voorwerp, dat ik op ’t oog heb, is die - 

Zoutige Zelfftandigheid , welke men door Def- 
tillatie uit den Barnfteen krygt. « Ik agt het niet 

noodig, my uit te breiden over de manier en bee 

handeling van deeze Deftillatie, alzo dezelve in 

verfcheide Werken is ontvouwd. Men kan het 

doen in Steenen of in Glazen Retorten, op zig 

zelf of met Zand, Keifteentjes of Doodekop 

van Geeft van Zout; neemende daar van gelyke 
deelen of twee deelen tot één deel Barnfteen. 

Sommigen gebruiken een Retort die niet afge- 
fneeden is, anderen neemen ’er eene met een 
zeer wyden Hals, Daar zyn ’er die een Glazen 

_Pyp aanbeveelen , gaande. tot aan het midden 

van ’t Recipient, welke nog met een klein Pypje 

kan voorzien zyn. Men deftilleert of op open 
Vuur of in ’t Zand, Sommigen beginnen in ’t Zand 
en eindigen op het Vuur. Daar zyn 'er die van 

__ den aanvang geduurig aanftooken; anderen be- 
VEE. 
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weëlen het Vuur by ‘trappen te vree 
Men moet altoos eerft een zagte Hitte gebruik 
ken, die niet fterker zy dan de Hitte van Koo= 
kend Water, en daar mede zo lang aanhouden 
tot dat ’er geen Vogt of dunne Olie meer over-” 
komt; vooral indien de Deftillatie met enkelen 
Barnfieen, zonder byvoeging van Zand of iets 
anders; gefchiedt; want, als mentefterkftookt, 
zo gaat het geheele Lighaam over, of ’t Glas 

breekt en men raakt alles kwyt: doch „ indien ’er 
Aardagtige Stoffe bygedaan is, zo kan men de 
kragt van ’t Vuur veel fchielyker vermeerderen. 

_ 2 Is ook dienfítig een weinig opening voor de 
Lugt te laaten, vooral wanneer-men geen Glazen 
_Pyp van vooren gebruikt , of als men een klein Re- 
cipient genomen heeft. Naderhand kan het Vuur 
fterker aangeftookt worden, doch by trappen. 
Dan wordt ons Vlagge ‘Zout, tesgelyk met de 
Jaacft komende Olie, opgeheven, gaande zitten 
in den Hals. vande Retort. ‘Sommigen haalen 
het met een Penneveder daaruit, doch dit ver. 
eifcht te veel moeite ven tyd: weshalve het. be- 
ter is,dat men op ’t laat{t alles te gelyk in hee 

_Recipient overdryve, en vervolgens het Zout af | 
fcheide van. de Olieagtige deelen. Indien men … 

ir _de dunne Olie eerft alleen overhaalt, en daar na 

_ het Zout, in voegen het groffte deel van den. 
5 __Barnfteen agterblyve, alsdan is het voornaamfte 
een {meltbaare Colophonia, welke men zeer be- 

__ waämelyk tot Vernis kan gebruiken, Als de. |; _ 
_Doodekop, in een Kroes, op open Vaur;;zo | 
Ee vIDeen, Pz erk 
iig 
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fterk als mogelyk is gecalcineerd wordt, zo blyft 
er een weinig Aarde over, zynde geelagtig 
bruin en bevattende een weinig gemeen Zout, 

„benevens eenige Deeltjes van Yzeragtige Stoffe, 
die ook in de zuivere Stukken Barnfteen wordt 
gevonden; zo dat zy niet aangemerkt kan wor- 
den uit bymenging van vreemde ,- onzuivere 
deelen voort te komen. 

In Pruiflen, alwaar men gruis en brokjes Barn: 
fteen zeer overvloedig en goed koop heeft, 
wordt dit Zout in menigte, tot verzending naar 

andere Landen, geftookt. De Werkluiden doen 

zulks, zonder iets ’er by te voegen, ten einde 
het Werk, zo ras als mogelyk is, gedaan te kry- 
gen. Het laatfte Overblyfzel wordt door hun 

ook in andere Recipienten overgedreeven , op 
dat zy niet zo veel te fchiften zouden hebben. 
Dewy! het Zout, op deeze wyze, met zeer veel 
Olie befimet is, zo fpreiden zy hetzelve, om het 
van die Olie te zuiveren, uit op graauw Papier „ 
waar de Olie in trekt, en, door verfcheide maas’ 
len ander Papier te neemen, wordt het Zout ge- 

heei droog. Vervolgens perfen zy de Olie, zo 

veel mogelyk, uit dit Papier, en haalen ‘er het 

overige door Deftillatie uit. Alzo egter in de 
Jaatfte dikke Olie nog een weinig Zout over- 

blyft , zo doet men dezelve in een Tinnen 

Schroefvles , of eenig ander fterk Vat, en 
giet ’er drie of wiermaal warm Water op, tot 
dat “hetzelve niet meer Zoutig wordt. Men 
fchudr: alles te deeg ondereen, om het Zout alte- 

maal 
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_ maal in ’t Water te doen bekken 3? t welk ver- 
volgens door F iltreering , uiedamping en Kryítal- 
lizatie , daar uit wordt-gehaald. Op ’ allerlaatfte — 

egter, na de Kryftallizatie, blyft een era 
«over, gelykende naar een Olieagtig, zuur 
“Vogt , dat verder niet behoorlyk wil KERA 

_ zeeren; hebbende zulks gemeen met alle andere 
Olieagtige Stoffen, die na de Operatiën over- 
blyven. Indien men, in de Deftillatie , het 

eerfte Phlegma ook niet afzonderlyk maar alles 
door malkander overgehaald heeft; zo kan men” ; 

met voorzigtigheid,, warm Water gieten op al 
het gene in het „Recipient overgekomen is, en 
“ep gelyke wyze te werk gaan. Dit is de re- 
„den, dat ik geen voordeel vind, in het denk- 
beeld te volgen van Viganus, om, naamelyk, 
by deeze Olie van Barnfteen, nog vermengd 
„zynde, gemeen Zout te voegen, en vervolgens 
het Vlugge Zout, door Sublimatie, daat af te 

„feheiden. …_ rara 
„Wanneer dit Zout , door het enkele en 
van graauw papier, afgefcheiden is van de dik- 
ke Olie, zo blyven ’er nog. veele Olieagtige 

_ Deeltjes in hetzelve, en de laatfte Kryftallizatiën 
_geeven het altoos veel donkerer, bruiner en Oe 

ie _lieagtiger uit het Water. Hier Berrd is het Zout « 
ò ek zo fraai niet voor het oog, en veel fcher- 
_ per of meer verhittende van kragt. Om diere- 
__den is % noodig hetzelve nog meer te zuiveren, | 
„en tot dat einde worden verfcheide manieren 
ee Sommigen. fublimeeren - hetzelve … 

„Le Deeu, P 3 nog 

Ee 
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nog eens, op zig zelf, in eene Retort, of ineen: 
Kolf. Doorgaans neemt men een laage Kolf, in: 
’t Zand geplaatft ; waar op men een blinden 
Helm of Papieren Peperhuizen zet, die dikwils 
moeten afgenomen en veranderd worden, opdat 
het Zout niet weder nedervalle. Hoedanig ook 
zulks gefchiede , men verlieft veel, of zuivert 
het Zoût niet genoegzaam ; en, indien ’er 

Stoffen worden bygedaan , die bekwaam zyn om 
de Olie fterker op te flurpen dan ’t Papier; ges 

Iyk gebrande Hartshoorn, uitgeloogde Aflche ù 

Potafch , of tot Kalk gebrande Beenderen „zo, 

wordt een groot gedeelte van het Zout gantfche= 

lyk vernield: De Sublimeeringen van hetzelve 

op zyn eigen Doodekop, of met Zand, Gruis 
van, Keifteentjes, geftooten, of gemalen Bak- 
fteenen , zuivere T'abakspypen tot poejer ge 
maakt, of hard. gedroogde en fyn geftampte 

Klei, zyr, in waarheid, niet zo fchadelyk ; en aan 

deeze Aardagtige Zelfftandigheden hegt zig eeni- 

ge Olieagtige Smeerigheid , welke maakt, dat’er, 

by voorbeeld, van de Pypen eene zwartagtige 

Stoffe, als Houtskole, overblyft ; doch nietalleen 

gaat op deeze wyze altoos iets van het Zout ver: 

looren’, maar. men kan hetzelve dus ook nooit te 

‘deeg wit krygen: het blyft altyd geelagtig. De 

genen, die zulks aanneemen uit te voeren, door _— 

byvoeging van drie declen gemeen Zout , zyn 

insgelyks van den koers. Zulks doet in *t eerft 

eenige Druppelen van een Olieagtig Zuur daar 

uit komen, die ook een weinig hebben van den 
‚ Geeft 



he: Veueer zuure Zour VAN DEN BARNSTEEN: 231 

Geeft van Zout ; (want zy doen’ het Lood’ uit - 

het. Vogt „ waar in het gefinolten is, doorzak- 

‚ken, waar door het wordt, 't gene men Satur. 
us Corneus (*) noemt:) vervolgens wordt’ het 
-Vlugge Zout opgeheven, docli.dit is noch mer- 
kelyk geel: het gemeene Zout blyft agter, zyn- 
de zwartagtig en onzuiver, door zyne vermen- 
ging met Roetagtige Aarde. 

Sommige Schryvers geeven voor, dat, wan- 
neer men, voor de Deftillatie, één deel gemeen 
Zout doet by den Barnfteen, ° er meer vlug Zout 
verkreegen worde. Hun denkbeeld is, dat dee- 
ze vermeerdering te weeg gebragt worde door 
het bygevoegde Zout: doch die Onderftelling 
fchynt geenen grond te hebben. Indien de hoe- 
veelheid van het Vlugge Zout waarlyk een weie 
nig grooter Zy, 20 komt zulks niet. van de aan- 

_groeijing van ’t/Zuur des Zouts, maar daar van, 
dat dit Zout, naar reden van zyne klomp; de 
Olieagtige en Bitumineufe deelen verder van el. 
kander af houdt. 

Voor ’ overige is, volgens myn oordeel, dit 
de befte zuivering van ’t Vlugge Zout des Bn 
fteens, en door welke men ‘het minfte kwyt 

br raakt; 

aj ie B) [Waarfchynlyk verftaat de Schryver hier, door Sae 
tenue Corneus , het Vitrum Plumbi, ’t welk bd van gé- 

Iyke gedaante is als de Luna Cornea, dát is, naar Hoorn- 
__agtig Glas gelykende; doch deeze doorgezäkte Stoffe zal 
Ù erft! moeten gefinolten worden, om zulk eene-Zelfitan- 

digheid. uitte leveren.) | ie 

__L Dezt. PK wi 
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raakt: naamelyk, wanneer dit Zout in warm 
Water wordt ontbonden, en men dan, vooraf, 

eer het Filtrum tot doorzyging gebruikt wordt, - 
in hetzelve een weinig Katoen doet, ’t welk 
lagtig bevogtigd is met Olie van Barnfteen: 
want alsdan trekken de meefte Olieagtige dee- 
Jen in ‚het Katoen, en het Water, met Zout be- 
laden, zakt ’er zuiverer door heen. Vervolgens 

moet men dit Water, met eene zeer gemaatigde 
Hitte, doen uitwaafemen, indien zulks op 't 

open Vuur gefchiedt, en daarna Kryftallen doen 
„fchieten. Die van de eerfte Kryftallizatiën zyn. 
de helderften en van eene flaauw gecle koleur; 

die van de laatften worden allengs kleinder en 

bruiner, zy zyn Olieagtiger en hebben meer bit- 
‘ terheid; weshalve men dezelven lhiefft afzonder- 

lyk bewaart. Men kan ook, door middel van 
het Deftilleer-Vat in het Fornuis van kookend 

Water te plaatzen, het. Water uit de gefiltreer- 
de Solutie doen uitdampen , zonder dat men zig 

behoeft te bekommeren wegens het verlies van 

eenig gedeelte van het Vlugge Zout: want niets 

is ongegronder, dan ’t gene eenige Schryvers 

beweeren, dat in de Reétificatie der Stoffen, die 

door. Deftillatie uit Barnfteen gehaald zyn, het 

Vlagge Zout eerft opgehevenworde, vervolgens 

de Olie en eindelyk het Water: ’t welk geen 

plaats heeft dan ten opzigt van de Pisagtige 

Zouten der Dieren. De Kryftallen moeten ver- 

der op graauw papier gelegd worden, om in de 

open Lugt op te droogen, en hunne zwaarte is 
3 Om. 
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“omtrent een dertigfte deel van het gewigt des 
Barnfteens , dien men gebruikt heeft. Indien 
„men luft heeft om-de zuivering met Water ee- 
nige maalen te hervatten, zo zal het Zout tel: 
kens helderer en witter worden; hoewel nooit 
volkomen. wit „ zonder vermindering in gewigt 
en in deugd, Een zodanig Zout van Barn- 
fteen, eenmaal met Water te deeg gezuiverd, 
heb ik tot de volgende hdi deale ge 
bruikt, 

Om aanvang te maaken met de ontdekking der 
algemeene Bigenfchappen en Betrekkingen van 
ons Zout, heb ik daar in de volgende Verfchyn- 
_zelen waargenomen.” Het laat zig inderdaad in 

ed 

Water ontbinden, doch hier toe is een groote 
veelheid van Water noodig.” Om die reden is 
warm water beft; want hetzelve trekt, geduu- 
rende zyne warmte, zeer veel van dit Zout naar 

… zig, waar van, als het Water: koud is gewor- 
„den, een goed deel op den bodem zakt. Niettes 
min behoudt hetzelve zeker gedeelte Zout in 
zig. De eerlte maal, dat men het te Kryftallizee-” 

ren zet, vertoont het zig even als Vlokjes, of 

„ 
ze 

Spons, en de koleur gelykt naar bruine Kandy- 
zuiker, zynde vol gaatjes. In de laatfte Krys- 

_tallizatiën is het altyd bruiner. Wanneer men 
het Zout meer dan eens gezuiverd heeft, zo is- 
de eerfte Kryftallizatie „ aan haar ‘bovenfte op- 
ij BE: van eene helder geele of witagtige 
vorfend daar vormen zig rg Pyltjes, of eigent»; 

L Deer. Bs _Ayk 
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Iyk zy geeft: de vertooning van Vederen 5: de 
inwendige oppervlakte, en die aan dezelve vol- 
gen, zyn in tegendeel duifterer en onregelmaa- 
tiger. Het Zout van deeze Kryf{tallizatie fmelt 
door de Lugt niet weg ; maar blyft droog. Ge: 

wreeven zynde geeft het eene fcherpe reuk als 
van ‚Peper wortel ‚ vooral indien men het een 
weinig warm maakt. De fmaak is-zuur, zonder 
iets. bytende te hebben , maar niettemin door- 
dringend Olieagtig ; ’t welk duidelyk bewyft, 
dat ’er met het Zuur eenige Zelfftandigheid ge- 
paard is, zynde door ontbinding getrokken uit 
de Olieagtige deelen van den Barnfteen. Dit 
beveftigen de fmaak, de reuk en de koleur een= 

paariglyk. De Zuurheid van dit Zout maakt 
zig daar boven kenbaar „ om dat het zelve fchuimt 
en opbruifcht, zo met de vafte als met de vlugge 

Alkalifche Zouten „even als ook met de Alkalifche 
Aarden of met Kalk; en dat hetzelve Alkalifche 
Solatien, gelyk die van het Hepar Sulpburis (ft); 
als ook die van Colophonia en anderen , precis 

pi- 
(*) Lt Is aanmerkelyk, dat de Heer Hen RY Baren 

dergelyke Veder of Donsagtige Figuuren, in zyn onder- 
zoek van het Zout van Barnfteen , ook heeft waargenoe 
men. Zie zyn vertaalde Werk, genaamd Nuttig Gebrurk van 

% Mikroskoop, bl, 143, 144, en de beki „RL Vi 

Afb. 1] 
(f) Dit is een vafte Stoffe, die gemaakt wordt door agt 

deelen Zwavel met drie deelen Sal Tartari ondereen te 
fmelten. Zy wordt wegens haare Leverkoleur dus ge- 
noemd.} 
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piteert : daar het, integendeel, met de; zuure 
_Geeften , gelyk den Azyn, Geeft van Zout, Sal- 
_peter en anderen, geene de minfte Opbruifching 
voortbrengt, maar. zig zonder beroering met de- 
zelven vereenigt. De Heer Neumann beweert, 

dat. de Syroop van Violen,door dit Zout van,koe 
„leur veranderd, en tot eene kennelyke Roodheid 

gebragt „wordt: terwyl, in tegendeel, in het 
Werk genaamd Commercium Litterarium Norimbers 
genfe, van den Jaare 1744, pag. 157, vaftge- 
fteld wordt , dat dit Zout : zelfs wanneer het 
gezuiverd is, een groene koleur’ aan de Syroop 
van Violen geeft, gelyk de Alkalia doen; dach 
deeze: Schryver moet een vervalfcht. Zout ge- 
bruikt hebben. Immers myn Zout heeft in ’t geheel 
geene groene koleur aan de: Syroop van Violen 

‚gegeven, en de Olieagtige deelen van hetzelve 
hebben zelfs, het rood worden vande Syroop 
verhinderd ; ’t welk dezelve anders altyd doet 
metde gewoone Zuuren. De Syroop bleef blaauw, 
en men kon naauwlyks bemerken, dat Zy eeni- 
ge gefchiktheid had om rood te worden. Op hee gt 

‚Vuur is ons Zout waarlyk vlug „ en laat zig. naar. 
om hoog dryven; maar, hetzelve. vereifcht: daar 
toe veel meer Hitte, dan de vlugge Alkalifche 

_ Zouten. Want als kn eene. Retort-met;dit Zout” 
_ jn kookend Water zette, en dezelve daar in vere 

‚fcheide Uuren hield, zo bleef het zonder ver- 
_ andering, en daar fteeg; niets van de Zelfltandig- 
_ heid des. Zouts naar: om hoog: ’t welk.doet bly- 
aar dat: hetzelve, zonder eenig: gevaar , door «- 

I. Deer, mid 
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middel van het Kookend - Water - Fornuis kan 
gezuiverd “worden. Wanneer men een zeer 
fterk Zand-Vuur gebruikt, zo fmelt eerft dit 

Zout door de Hitte, en vloeit als Olie ; dan eerft 

geeft het een weinig Olieagtig zuur Vogt uit, 
vervolgens ftygen om laag Olieagtige Streepen 
naar boven, en de Damp des Zouts, verdikt 
zynde, groeit in den Hals van de Retort famen 
in de gedaante van eenen donker geelen Boter, 
en ten deele ook in de gedaante van Vederen of 
Pluimpjes. Daar blyft een zwarte, verbrande 
Doodekop van hetzelve over; en het Zout is als- 

dan grootelyks in gewigt verminderd: weshalve 
’er door deezen arbeid veel van hetzelve ver- 
Jooren gaat. 

In Olie van Terbenthyn wordt dit Zout niet 
ontbonden. Wanneer men op hetzelve , als ’t 

droog is, viermaal zo veel Overgehaalden Bran- 
dewyn giet, die tot groote zuiverheid is ge- 
bragt; zo fmelt-'er waarlyk ook weinig van dit 
Zout in, indien men geen Vuur gebruikt; maar 

‘er worden flegts eenige Olieagtige deelen uit- 

getrokken, waar door de Solutie eene geele ko- 

leur krygt: met warmte, in tegendeel, wordt 

een goed gedeelte van het Zout ontbonden; doch 

“als men ’t laat koud worden zakt op nieuwseenig. 

Zout op den bodem. Dit doorgezakte Zout is 

wel een weinig helderer , maar nog kennelyk 
geel; waar uit-blykt, dat het Zout van Barnfteen 

niet, door middel vanden Brandewynalleen, vol 

komen wit gemaakt kan worden, ’t welk fommigen 
be- 
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_ beweeren. In den koud geworden Geeft blyft 
_ ookveen weinig Zout over: gelyk blykt, als men 
dien Geeft laat uitbranden, > Indien ’er- een” __Weynagtige Geeft van Armoniak - Zout gebruikt 
wordt, zo fmelt het Zout van Barnfteen fchie= lyk, zelfs met Opbruifching, en. de Solutie be- 
komt eene flaauw geele koleur: maar, het Zout 
zeer. onzuiver, en Olieagtig zynde, zo neemt de 

_ Geeft heel fchielyk eene roode koleur aan,” In- 
dien men deezen Geeft in brand fteekt, zo blyfc 
Ser een Armoniakaal Vogt over. 

__„Dewyl, egter, alle. deeze Proeven nog niet ges 
noegzaam zyn om te bepaalen, tot welk foort 
“van. Zuuren ons Zout eigentlyk behoort, en aan — welken hetzelve ’t naafte komt; waar in het 
voornaam{te van 't Gefchil beftaat: zo gaa ik o« 
ver tot de vermenging van dit Zout met andere 

__Zouten; als zynde dit het bekwaamfte Middel, 
em ons tot eene regte kennifle van hetzelve op. 
te leiden. Dit is ook het,gene, waarop de 
meeften , die onderrigtingen dien aangaande 

hebben gegeven, hun vwerlaaten , fchoon daar 
uit, door hun, zeer verfchillende Gevolgen zyn 
getrokken. À 

_‚ Ik heb dan myn ontbonden Zout van Barn: 
_fteen gefatureerd met een volkomen zuiver Alka= 
_hifeh Loog, volgens het Natuarlyk gewigt; ik 
heb het vervolgens gefiltreerd, en in het Lil 
e trum is, afzonderlyk , eenige Olieagtige Stoffe 
_ overgebleeven: daarna heb ik het zagtelyk doen pe 

_coaguleeren; want daar is veel moeite aan, of 
Li Deen heki 
ij 
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het wil zelfs in *t geheel niet tot Kryftallen fchie: 
ten. Dit geftremde Zout fmelt inde Lugt, even 

als de Terra Foliata Tartari(*), en , gefmolten 
zynde, laat het veel Olieagtige Aarde over. 

Indien men dic Vogt, op een zagt Vuur, doet 

tirdampen , zo komt ’er een ‘bruinagtig Zout 
van, dat zeer fmeltbaar is. Na de Saturatie is 
het wel de helft in zyn gewigt toegenomen ge. 
weeft. 

Hier uit blykt, dat ’er veel 4lkali door hetzelve 
gefatureerd worde: maar, dat alle Olieagtige dee- 
len zig, door dit middel , daar van zouden moe- 
ten affcheiden. heb ik niet bevonden, ende koe 

_Teur zelve wyft het tegendeel aan. Dit dus fa« 
mengeftelde Zout ondergaat nog de Opbrui- 
fching, zo wel met Geeft van Salpeter als met 
Olie van Vitriool ; maar, in beide gevallen , is 
de reuk, welke daar uit voortkomt, niet zuur; 
zy heeft eenige Zwavel en Olieagtigheid; en 
bygevolg is ‘er niets in dezelve dat naar een 

bytende Damp van Zout zweemt. Na het nog 
tweemaal volkomen gefacureerd te hebben met 
eenig Zout van Barnfteen, zo heeft het geene 
Opbruifching meer gemaakt met den Geeft van 
Salpeter, zelfs niet met dien van Vitriool, en 
daar kwam geen Damp van een zuuren Geeft 
uit: waar door het zig kennelyk onderfcheidt, 

f De 

(*) [Dit is een foort van Tartarus regeneratus, of door, 
Konft gemaakte Wynfteen, famengefteld pt AAL E 
en {cherp Zuur van Azyn.] 
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zo van de Terra Foliata Tartari, welke anderzins 

- 

/ 

8 

de Stoffe is, die ‘er de meefte gelykheid naar 
heeft, als van Sal Maris regeneratus (*). Ik 

heb dit Zout, door middel van een Soldeerpyp, 

doen fmelten; doch het wilde niet regt vloei 

baar worden, en,‚-na dat het eenigen tyd aan 

deeze Hitte was blootgefteld geweeft , zo bruifch- 

te het overblyvende Zout wedérom op , met 
Sterk Water: waar uit volgt, dat het klaarbly- 
kelyk op nieuws een Altali geworden ware, en 
zyne Zuurheid had verlooren, Zulks ‘heeft ook 

plaats in de Terra Foliata Tartari, Anderzins is 
dit gefatureerde Zout veel fmeltbaarer in Water 

dan een Tartarus Vitriolatus; het knapt daaren- 
boven niet, noch fpat weg „ wanneer het op een 
gloeijende Kole gelegd wordt, gelyk het ge- 

meen Zout en de Tartarus Vitriolatus doen. 

ji al 

,' 

‚A 

Ik heb, verder, dit gefatureerde Zout, of 
Sal medium (t), op zig zelf door eene Retort ge- 
deftilleerd ; als wanneer het eenen bitteren Olie- 
agtigen Geeft uitgeeft, byna gelyk aan den 
Geeft van Wynfteen; die de Syroop van Vio- 
len niet rood {maakt, maar eene groenagtige ko- 

leur 

(>) [Dit is een door Konft gemaakt of hervoortgebragt 
Zee Zout: waar toe men zo veel Olie van Wynfteen giet 
by Geeft van Zout, tot dat de Opbruifching is geëin- _digd.] 

Cf) [Hier door wordt verftaan een Saf neutrum , dat is, 
‘t gene niet tot de Zuuren noch tot de Loogzouten be-” 
hoort; maar als tuchen beiden in ’t midden ftaat: zo 
dat men het een Middelflagtig Zout mag noemen. ] ) 
_k DEEL, id 

/ 
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leur geeft: waar uit blykt dat dezelve, in zee 
ker opzigt, den aart gekreegen heeft van een 
flappen Spiritus Urinofus (*). _Petermann en Rivi- 

nus hebben reeds dangemerkt, dat het Sal 4l- 

kali, zo wel als de Kalk , het Zout van Barn- 
fteen tot een Sal Urinofwm maaken, hoewel Le- 
mery zulks ontkent. ’t ls nogthans waar, dat 

‚die Geeft veeleer voortgebragt ware en famene 
gefteld, dan enkel afgefcheiden. Dezelve pre- 

cipiteert ook de Solutie van Armoniak- Zout 
geenszins, om dat het een te-flap Urinofum iss, 
bygevolg is het Zuur van den Barnfteen hier op 
gelyke wyze verbroken, als het Zuur in de Zorra 

Foliata Tartari; gelyk blykt, wanneer men die op zig 

zelve, met een fterk Vuur, overhaalt. Op ’t laat- 

fte komen ’er dikke, witte Dampen uit, vaneene. 
Brandige Olie. Wanneer men de Doodekop uit- 

loog:, en het gene uitgeloogd is doet coagulee- 

ren, zo komt ‘er een bruinagtig dlkali te voor- 

fchyn, ’t welk mer alle Zuuren opbruifcht. 
Hier ontdekt zig openbaarlyk. eene Eigen- 

fchap, die noch een Zuur van Zee Zout, noch 
een gewoon Vitrioolifch Zuur te kennen geeft ; 
maar veeleer een Acidum Vegetabile (f), of een 

vlag 

(*) [Dus noemt men alle vlugge, fcherpe, Alkalifche 

Geeften, gelykende naar den Geeft, dien de Pis,'t zy 

op zig zelf of met Alkali gedeftilleerd zynde, uitgeeft; 

als by voorbeeld de Geeft van Armoniak Zout ] | 

(}) [Dus wordt, tot onderfcheiding, het Zuur ge- 

noemd, ’t welk uit de Plantgewaffen of derzelver deelen 

door uitperfing gehaald, of eigentlyk dat gene, ’'t welk 
door 
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Geeft over, en het overblyfzel, dat Alkalifch 
geworden is, maakt Opbruifching met de Zuùu- 
ren. Índien men ’t zelve in Water fmelt, zo 
geëft zulks eene Alkalifche Solatie van Hepar Sul N 
phuris.- Doch , deeze proefneeming doende , moet 
‘men zorgvuldig zyn, dat het Zwavelagtig Alkalt 
niet te oúd zy, en vooral niet lang aan de Lugt 
bloot gefteld geweeft: want ik heb bevonden; 
dat, in zulk een geval, de Lugt al het vlugge 

‚ Zwavelagtige hade weg genomen, en dat dit ds 
verblyfzel , na in Brand geftoken te zyn geweeft, 
geen Alkali heeft voortgebragt, maar tot eenen 
Tartarus Vitrivlatus veranderd is geworden. In 

tegendeel geeft een Zwavelagtig Alkali, geheel 
verfch of wel bewaard zynde, wanneer men het 
op zig zelf deftilleert , eenen Z wavelagtigen 
Geeft van een leelyke reuk , die iets van ’t Vlug- 
ge Zout van Pis heeft, en ’% overblyfzel i Is een 

__ Alkalifch Mepar Sulphuris. Tot zo verre , dere 
‚ halve, vindt men eenige overeenkomft met ons 
_famengeftelde Zout; hoewel ’er verfchil is tus= 
fchen dezelven, dat is te zeggen, tuflchen de 

Ener Foliata Tarari; en het  Lwavelagtig dlkalis 
daar 

kaar eene tweede Gifting uit de Wynagtige Vogten van 
de eerfte Gifting, onder den naam van Azyn bereid wordt; 

en-aan de ‘Plantgewaffen ir ’t“byzonder eigerí is] 
‚1, Dern 
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daar in beftaande, dat, wanneer men ’er Olie 

van Vitriool bygiet, het eene aanftonds een 

Zuur van Azyn, dat zeer fcherp is, uitgeeft; 

het andere den allerfterkften Geeft van Zwavel: 
’t welk met Dampen vergezeld gaat. Doch zulks 
gebeurt aan ons famengeftelde niet; want, wan- 
neer ik by dit Sal medium de helft Olie van Vie 

triool heb gegooten, en het vervolgens gedeftilk 
leerd, zo kwam ’er een flappe zuure Geeft oe 
ver, en vervolgens werdt een gedeelte van het 
Zout van den Barnfteen gefublimeerd , zonder 
eenige kennelyke verandering, dan alleen dat 

het witter en zuiverer ware. Daar blyft, in 
dit geval, een Roetagtige en zwarte Doodekop 

over, die eenig Tartarus Vitriolatus in. zig bevat. 

De Geeft, in deeze Deftillatie overgekomen , 
heeft eenige Zuarheid; hy bruifcht op met 4l- 
kali; maar hy precipiteert de Sojutie niet van 
Armoniak- Zout, en bevat dienvolgens niets 
Vitrioolifch. In tegendeel precipiteert hy de So-_ 

lutie van Lood, en dit fchynt byna een vaft be- 

wys, dat ky, in eenig opzigt, deel heeft aan 

de Eigenfchappen van ’t Zuur van Zout. Ver- 

feheide andere omf{tandigheden , of Proefnee- 

mingen, die in ’t vervolg zullen bygebragt wor- 
den , begunftigen egter dit Gevoelen niëts of 
% zou-moeten zyn, dat de bymenging van de 
Olie hier eene gantfch zonderlinge verandering 
te weeg gebragt hadde. Bovendien heb ik een 
gedeelte van deezen Geeft met twee deelen 

Sterk Water gemengd, * t welk een Agua Re= 
gia 
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a (® heeft senen, dat egter flap was. Goud 
werdt ‘er door ontbonideft „ en het knaagde alà 

Heenlyk het Zilver uits maakende hêtzelve tot 
een witte Kalk. Dit fchynt ook een Züur van 

_Zöut te kennen te geeven; doch waarom wordt 
die zelfde uitwerking niet waargenomen, wan: 
hieer mien zuiver Zout van Barnfteen in Sterk 
Watef laat Grelten? Wart alsdan brengt het 
foch de Ontbinding van Zilver noch die van 
Goud te weeg. Ook heb ik meer dan éénê 

_ Proefneeming if t werk gefteld,; dit Zout ont- 
bindende in andere Vogten, zonder dat in het 
Menffruuin zig de minfte blyk van gemeen Zout 

_ éf Geeft van Zout openbaarde, 
Indien men het alterzuiverfte Zout van Barn- 

_fteen met eenen Spiritus Urinofus mengt, zo ge- 
_ fehiede ‘er eene der fterkfte Opbruifchingens 
en, na eene genoegzaame Saturatie, komt 'er 
een middelflagtig „ Armoniakaal, Olieagtig 
Vogt uit voort, 't welk een goed Óplotfend en 
Jpenend, ek aan is, minder verhiftende 

dan de Liquor Cornu Cervi Siúccifatus, in welke zig 
meer Brandige Olie bevindt, voofal wanneer 

menze niet volkomelyk heeft gereltificeerd. Ins 

dien dit ons middelflagtig Vogt overhaald 
wordt, 

„e Oe Es 

+ [Of Koninglyk Water, voerende deezen naam om 
_ dat het Goud door hetzelve wordt ontbonden. Sterk 

_ Water, of zuivere Geeft van Salpeter, verandert, door 
_ byvoeging van den Geeft van Zee- Zout, in een Aqua 
en 
ES el Deer, Q 2 
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wordt „„zo komt ’er een vlugge Armoniakaale 
Geeft uit voort, maar men ‚krygt geen Flores, 
uitgenomen dat zig, op 'tlaafte, bovenaan een 
klein weinigje droog Armoniak- Zout aanhegt, 
t welk doordringend Olieagtig is. Dus is het 
voornaamite , dar hetzelve uitlevert, een vlug 

Armoniakaal Vogt , en hier door onderfcheidt 
het zig van de Zuuren van Zout en Vitriool, die 
een droog Armoniak- Zout geeven. Het Acidum 
Vegetabile en het Zuur van Salpeter veranderen, 
in tegendeel, met de Urinofa (*) in eenen vlug- 
gen Armonìakaalen Geeft. 

Ik heb verder het Zout van Barnfteen ge: 
„mengd met een gelyk gewigt van gezuiverd 
Salpeter, en dezelven in eene Retort gedeftil- 
leerd. In ’t eerft zetten zig eenige Druppelen 
boven aan, vervolgens werden ‘er roode Dam- 
pen opgeheven, en daar na fprong alles met een 
geweldigen flag, Ik had dat te vooren reeds 
verwagt, en om die treden van beiden maar zeer 

weinig genomen. Dat het Salpeter in brand 
vliegt en een flag maakt met raauwen Barn- 
fteen, is bekend, en daar van heeft de Heer 

Bourdelin ook gefproken. Het Salpeter maakt 
geenen flag met de ontfteekbaare Lighaamen, 

die vloeibaar zyn; maar hier bindt deszelfs 
Zuur het Olieagtige Deel eerft tot een vaft Lig- 

haams, 

C°) [Geeften of Zouten, die een vlug dlkali bevatten, 
paar het vlugge Zout, dat de Pis door Dettillatie uitgeeft, 

zweemende.] 
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__haam, gelykendé naar eene Kole, en dit vliegt 
‚vervolgens met het Salpeter in brand. 

Ik heb ook het Zout van Barnfteen in eene 
___Retort gedeftilleerd met evenveel gewigts van 

gemeen Armoniak- Zout. Eerft komt ’er een 
_Zuure Geeft uit voort, die bruin is van koleur, 
‘en zeer fterk van reuk, opbruifchende met de 

Zuuren, en uit de Solutie van Lood de ftoffe 
‚doende nederzakken, waar van men Saturnus 
Corneus - maakt. Vervolgens wordt ’er een 
weinig wit Zout opgeheven, dat de zelfde ei- 

__genfchappen als gemeen Armoniak-Zout heeft , 
en ook de Solutie van Lood precipiteert. Ein: 
delyk wordt, op *t onvoorzienfte, een groote 
veelheid opgeheven van eene Roetagtige of 
Bitumineufe Stoffe, en op den bodem blyft iets 
dergelyks, 't welk blinkende is. Deeze Proef: 
neeming moet de Lief bebbers. van deeze Wee- 

_tenfchap aanfpooren tot verder Onderzoek; de- 
wyl alle Olieagtige deelen zyn vernield, en dat 
dezelven , door hunne vereeniging met het ge- 
concentreerde Zuer van Zout, eenpaariglyk Pek. 
agtig of Bitumineus worden: want men krygt 
veel meer zodanige Kolen-Aarde op deeze wy- 
ze, dan men Zout van Barnfteen tot de Proef: 

_neeming gebruikt heeft. hek 
__Onmiddelyk daar na-heb ik het Zout van 

___Barnfteen gemengd mer een gelyk Gewigt van 
_ „Borax, en dit menggel te deftilleeren gezet. Eerft i kwam ’er eenig Phlegma over, afkomftig vande 

___Borax; vervolgens werdt veel Schuim opgehe- 1. 
Ee A3 %en, 

4 

4 

Pp _ 
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ven, en-zulks tot veel meer hoogte dan het ge 

fchiedt, wanneer men enkel Borag deftälleert., 
Het zelfde mengzel heb ik daarna, met een 

Sublimeer-Vuur, op nieuws „aangezet, en‚ toen 
gaf het eenige lisann Druppelen uit; doch 
eeze bragten geene de minfte verandering toe 

gan de Syroop van Violen. Dit bewyít dat de 
Borax , zo wel als het Alkalifch Zout en de one 
geblufchte Kalk , de zuure zelfltandigheid van 
ons Zout vernielt. Daar bleef een zwarte Doos 

dekop over, welke, wegens de Kolen-Aarde, 
die met dezelve was vermengd, niet gemakkes 
lyk vloeijen wilde. 

De vermenging van ons Zout met de Zuure 
Geeften, moet insgelyks dienen om ons hetzel- 
ve naauwkeuriger te doen kennen, Ik heb, ten 
dien einde, op één deel Zout van Barnfteen 
vier deelen Geeft van Zout gegoten, Koud 

blyvende. fimolt ‘er byna niets van, en, toen ik 
het warm maakte, wierdt het met elkander als 
een foort van Lil Wanneer het wederom was 
koud geworden , zette ik hetzelve te deftillee- 
ren. Eerft kwam ’er een Geeft van Zout uit, 

en vervolgens fublimeerde het Zout byna alte- 

“maal, zonder eenige verandering; in ’t eert gee 
Iyk een vafte Boter, daarna als een Pluim: Aluin 

met zeer lange draaden. In deeze Bewerking 
js het Zout van eene zuiver witte koleur, om dat 
het Olieagtige deel is vernield. Het overbly- 
wende is als een Doodekop van Kole. Op dee- 
ge manier bevrydt men het Zout, het befte, van 

zy 
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_finelten, of in deszelfs plaats neemt het Vogt, ) 

‚_gezüiverd zynde-en van zyne Olie vry gemaakt; 
__precipiteert de Solutie van: Lood niet,en by= 
gevolg heeft het niëts van ’t Zuur des Zee. 
Zouts naar zig getrokken. Dit nu beveftigt de 
aanweezendheid van een-Acidum Vegetabile in dit 
Zout. De Geeft, die in-de: Deftillatie: opge- 
heven is; öntbinde het Goud niet, noch ook 
het Zilver; maar maakt hetzelve: allengs tot een 
foort van witte Kalk of Lunar Cornea (*)- Ook 
is deeze Geeft van Zout aanmerkelyk flapper ge 
worden door de Olicagtige deelen. Indien mèn 
ongeblufchte Kalk in ’t Zuur “des. Zouts laat 

_âm ’t welke vaft Armoniak-Zout door de Lugt vere 
fmelt, en men vervolgens daar de Solutie wan 

__’% Zout van Barnfteen bydoet, zo blyfc alles 
helder, en ’er zakt niets op den bodem. Dit 
geeft een kragtig Bewys, dat ‘er geen Vitrioo- 
hifch Zuur in zys gelyk uit het andere bleek, 

vallen kan; dewyl anders de gemelde Geeft het 
Goud of Zilver moeft ontbinden, 
Op gelyke-wyze heb ik by één deel Zout 

__vvan Barníteen gegoten vier deelen Sterk. Wa- 
„ter. 

in 
C) [Naamelyk, van welke men Luna Cornea maakt; eem 

Glasagtige Zelfftandigheid » welke door de geprecipiteerde 
_ „Kalk van Zilver op ’t vuur te doen vloeijen gemaakt 
_ «wordt, en: dan naar Hoornagtig Glas gelykt, waar van zy 

haaren naam heeft. 4 
1. DEEL, O4 BR 

“dat ’er op ’t Salpeteragtig Zuur geen vermoeden ’ 
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ter. Dit wiktdeld inderdaad , koud zynde, een 
‚weinig geel ; doch ’er fmolt weinig, + van het Zout 

in. „Toen men het menggzel heet maakte , werdt 

het Zout geheel ontbonden, hoewel het Vogt 
helder bleef; niet ftremmende. gelyk de voore 
gaande Solutiën. Indien het Zout zeer Olieag- 
tig is, dan geeft het aan ’t Sterk Water een 
rooder koleur. Ik deftilleerde vervolgens. de 
Solutie, die oprees en geeie Dampen uitgaf. 

De overgekomen Geeft moeft een Aqua Regia 
zyn. geworden, indien 'er eenig Zuur van Zee- 
‘Zout in het Zout van Barnfteen ware verhoolen 
geweeft. In tegendeel, deeze Geeft hadt geene 
„aandoening op het Gaud, doch ontbondt, op 

{taande voet, de Kwik en ’t Zilver: waar uit 
blykt, dat 'er een Acidum Vegetabile in zy. | 

Thans blyft nog over het kragtigfte en zwaar- 

Iyvig{te van alle Zuuren, 't welk men „als het by 
uitftek gezuiverd is van alle Wateragtigheid, 

__ „Olie van Vitriool noemt. Reeds honderd. Jaa- 
ren is ’t geleeden, dat een oud Hoogduitfch 
Chymift, genaamd Michel Crugner, die aan dee- 

ze Olie den tytel gegeven heeft van Acetum Prine 
-cipale of. Spiritus. Principalis (*) ,-aanmerkte, dat 
wanneer men een Loot van die Olie mengt by 
een Pond raauwen Barnfteen, en vervolgens den- 

zel 

(5) [Dat is Allerflerkfle Azyn of htirtvagtiefe Geeft. 
Men zoude het mogen noemen Hoofd Zuur of Zuur der 
Zuuren: om dat het % alterkragtigfte. Zuur is, dat mda 
kent] 



VroceE ZUURE ZOUT VAN DEN BARNSTEEN. 249 — 

Heens op eene geregelde: wyze deftilleert ; daar 
uit veel meer Vlug Zout van Barnfteen te: kry- 

gen ìs, dan gewoonlyk. Ik fchryve deeze ver- 
meerdering niet zo zeer toe aan de aangroeijing 

_ wan het Zuur des Vitriools aan *t Lighaam van 
het Zout, als aan de uitwerking, welke de Olie 
van Vitriool hier te weeg gebragt heeft, door . 
gezwindelyk een gedeelte der Bitumineufe Aar: 
de haare kragt te beneemen; dermaate, dat des 

zelve haar Vlagge Zout zó” belnikiraches laat over- 
gaan Dit is zeker, dat hier door aan het Zout 

des Barnfteens geen nadeel toegebragt wordt, en 
dat hetzelve hier door in geenen deele onzuiver 
wordt gemaakt; aan de eene zyde, om dat de 
Oiie van Vitriool het vlugge Zout niet vernielt: 
aan de andere zyde, om dat dezelve genoeg te 
doen heeft met de Olieagtige deelen van den 
Barnfteen , en zig met dezelven inlyft: zo dat 
het Vlugge Zout ’er de minfte Vitrioolifche ei- 
genichappen, aan hetzelve vreemd zynde » niet 
van aanneemt. Sommigen zyn van gedagten, 
dat men daar uit de eenwezigheid van dit Zout 
met het Vitrioolifch Zuur kan opmaaken, 
doch de volgende Proefneemingen zullen het: te 
gendeel doen blyken. 
…… Het is wel niet te ontkennen, die 5 wanneer 
smen Olie van Vitriool op Zout van Barnfteen 

(giet, dezelve daar mede nièt opbruifcht nochee- 

migen Zuuren Damp uitgeeft, gelyk aanftonds 
gebeurt, wanneer die Olie gegooten wordt opge 
meen Zout, Salpeter. of Armoniak : ‘doch“aks 

L Dern En men, 
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men twee deelen Zout van Barnfteen doet in een 
Glazen Retort, die met een Pypje voorzien is; 
hetzelve met een weinig Water verdunt en ’er 
vervolgens één deel Olie van Vitriool op giet; daar 
na, het Pypje wel toegeftopt zynde, met cen 
gemaatigd Vuur deftilleerende: zo komt ’er ee- 
zige veelheid over van een {làp zuur Vogt, % 

welk ook de Alkalifche Solutie van Hepar Sulphus 

zis en die van Lood, maar geenzins het afge: 

lekte Vogt van vaft Armoniak Zout, doet precipi 

eeren. Ik heb vervolgens het overgebleevene 

in de Retort ‚in ‘t byzonder , met een fterker 

Vuur aangezet, en het grootte gedeelte van ' 
Vlugge Zout werd: gefublimeerd, zonder vernie- 
fing te ondergaan ; daar de Olie van Vitriool, mid- 
delerwyl, in Dampen overkwam: de reft was 
een ligte , poreufe, zwarte Aarde. Hier uit 
bleek , dat de Olie “van Vitriool dit vlugge 
Zout, eenigen van deszelfs Olieagtige deeltjes 
uitgezonderd zynde , niet hade kunner vernies 

Jen ;-want hetzelve werdt, zonder verandering 
te hebben ondergaan , opgeheven; hoewel ’er iets 
van hangen bleef gan de oppervlakte van de O- 
hie. 

Beproeven willende, of dit Zout ook van ee- 
nigen dienft zou kunnen zyn, tot het vlag maa- 
ken der Metaalagtige Lighaamen; heb ik twee 
deelen Zout van Lood gemengd met één deel 

Zout van Barnfteen. Onder’tfchraapenwierdthet - 

mengzel geheel tot eene Pap, waarop ik vervol- 
gens één deel Olie van Vitriool goot, en dit gaf 

Een 
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en zeer fterken zuuren waafem, om dat de Olie 
van. Vitriool den Azyn van het Lood affcheidde. 
In de Dettillatie kwam eert eene Azynagtige 

Geeft met Straalen over, en vervolgens werdt - 
__ een overvloed van Stof getublinserde welke het 

_Vlugge Zout van Barnfteen , byna zonder veran- 
dering, bevatte: want , toen ik ‘er de Proef me-= 
de deedt op Goud, openbaarde zig geen ’t min- 
fte kenteken van Kwikzilver. Het overblyfzel 
van de Deftillatie was grysagtig zwart. Even- 

_ eens beftondt het in eene andere Proefneeming , 
— daar ik twee deelen blaauw Vitriool nam met 

één deel Zout van Barnfteen, dezelven onder 
malkander fchraapende. Hier van wierdt, onder’t 

fchraapen , geene Pap. Toen ik ’er één deel Olie 
van Vitriool op goot, gaf het een zuuren waar 
fem uit, en in de Deftillatie kwam een zuure 
Geeft; die een fterke Zwavelreuk hadt: waar na 
het Vlugge Zout ook byna zonder eenige veran-, 
dering gefublimeerd, werd. Op den, bodem 
bleef een „Crocus Veneris , die-roodagtig bruin 
was, en welke men gebruiken, kan om Schuim 
van Glas te kleuren. 
‚Eer ik eindig, geloof ik dat het nog noodig 
zy de betrekking, die het Zout van Barnfteen 

_ heeft tot eenige Aarden en Metaalen, te onder- 
_ zoeken. Indien ’er,, by. voorbeeld, een gelyk 

‚gewige van ongeblufchte Kalk gemengd wordt 
met dit ons vlugge Zout, zo komt,’ er, in de 

Detftillatie, eerft een Phlegma over, dat geene 
_… verandering in de koleur van de Syroop van Via- 
dl L Deer. Ten 

Ed 
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len maakt, en bygevolg geene hoedanigheid 
van eenen Spiritus Uríinofus openbaart, fchoon 
Doêtor Petermann zulks verzekert: maar *t kan 
‘zyn, dat hy eene andere proportie gebruikt heb- 
be. Het overblyfzel, tot Loog gemaakt en gefik. 
treerd zynde, geeft eene Ontbinding van Kalk 
ín Zuur, En zulks als in een Acidum Vegetabile: 
want deeze Solutie wordt zo wel geprecipiteerd 
door de Ole van Wynfteen als’ door Olie van 
Vitriool. De Aarde, welke na de Uitlooging 
overblyft, raakt nog in Opbruifching met Sterk 
Water: ’t weik niet hadt moeten gebeuren, in= 
dien ’er een Vitrioolifch Zuur in het Zout van 
Barnfteen verholen ware, Indien men ook Kalk 

doet in eene Solutie van Zout van Barnfteen met 

Water gemaakt , zo ontbindt dezelve daar in 

met eenige Opbruifching, en ftremt vervolgens 

als tót eene Lil of Gelei; welke Lil, verder met 

warm Water verdund en gefilreerd zynde, ook 

eene Solutie geeft, die, zo wel door een Alka- 

lifch Zout als door het Vitrioolifch Zuur, de 
Precipitatie ondergaat. 
Het Zout van Barnfteen , in Water ontbon- 

den zynde en met Zwavel gekookt, neemt daar 

niets van naar zig. In tegendeel ontbindt het 

zelve het Spiauter, gelyk alle de Zuuren gewoon 

zyn te doen, en laat zig vervolgens precipitee- 

ren door een Alkali fixum, maar niet door een 5pi- 

vitus Urinofus ‚ en indien deeze eenmaal ‘er o- 

vervloedig opgegooten is, ZO wordt het door 

geen ‘Alkalifch: Zout meer gepreeipiteerd. Wane 

Dn meer 
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neer men Regulus Antimoni in Geeft van Salpes 
ter laat fmelten, en voegt 'er Zout van Barn- 
fteen by, zo maakt het eenige Opbruifching; 
maarin de Deftillatie, die’erop volgt; verkrygt 
men geen Butyrum Antimonii, gelyk nogthans zou 
moeten gebeuren, indien ’er een Zuur van Zee- 
Zout in ware. De Solutiën van Zilver en Kwik” 
in Sterk Water, worden ’er niet door geprecipie 
teerd. De Solutie van ons Zout, gegooten zynde 
op Klomp-Zilver , wordt ’er ter naauwer nood 
van aangedaan, en ’t is niet, dan door langheid 
van tyd, dat ’er de uitwerking kennelyk van 
wordt gemaakt: in tegendeel. wordt ’er de Afch 
van Koper (*) raffer door uitgeknaagd. Deeze 
zelfde Solutie van het Zout precipiteert de Solutie 

van Lood uit den Azyn niet, gelyk doorgaans 
alle de foebereidingen van gemeen Zout en van 
_Vitriool doen : maar. zy blyft. geheel helder en 
zonder drabbigheid; ’t welk niet gebeurt dan 
„met het Acidum Vegetabile en Nitrofun. . In te- 
gendeel , wanneer ik de Solutie van ons Zout 
giet op Lood of op Vermiljoen, en het met mals 
kander laat digereeren, zo wil ‘er niets van ont- 
binden: want het Vogt, dat men daar af laat. 

‚ loopen, heeft geenen Zoetagtigen Loodfinaak 
En het Zee-Zout precipiteert ’er niets van. 

Ten 
ee 

Á (* Dus noemt waarfchynlyk hier de Schryver, ’t gene. 
hy kort te vooren genoemd heeft Crocus Veneris , zynde een 
foort van Afch of Kalk van Koper, die wegens haare… 
hoogroode Koleur deezen naam voert, ] 
_L Deer, ’ 
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Ten deezen opzigte gaat het anders met hetzel: 
ve dan met de overige Acida Vegetabilia. Wat 
het Yzet belangt, hetzelve wordt niet alleen 

door kooking tot een Crocus door hetzelve ges 
naakt, maar heemt ook eenige deelen vân het- 
zelve aan. De Solutie heeft, eigentlyk gefproo- 
ken, weinig koleur: indien men ’er eene Alkali- 
fche Solatie byvoegt, zo wordt zy troebel, dik 
en witagtig „ maar vervolgens zakt een vry o- 
vervloedig Zetzel, of groenagtige Crocus (*). 
De Spiritus Urinofus precipiteert het op gelyke 
Wwyze. 

Ik heb eens een Loot Saccharum Saturni in ge- 
deftilleerden Azyn doen fmelten, en ’er een 
Vierendeel-Loots Zout van Barnfteen , ’t welk 
insgelyks in Azyn ontbonden was, bygedaan. 
Alles uit een Retort overhaalende, en op ’t 
laatfte' een hevig Vaur maakende, kwam’er, in: 
derdaad, niets kennelyks over van het Lood. 
In tegendeel vloog het gene in de Retort over- 
gebleeven was, zynde een zwarte poreufe Doo- 
dekop, aanftonds in brand, zo dra ik het, de 
Retort breekende, aan de Lugt bloot erde: e- 
ven als de Phosphorus ; en daar van kwam een 
geele Kalk, naar Litbargyrium gelykende. ’t Is 

Sr RAAF 

C°) [De naam van Crocus fchynt dus aan ailerlei foort 
vân Metaalagtige Poeders, die niet wit zyn, toegepatt te 

worden ; doch het betekent eigentlyk een Poeder van 

eene Saffraankoleur, ten minfte een Stoffe, die eenige 
roodagtigheid heeft.] 

Î 
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klaar: dat deeze Vuurvatting veroorzaakt wordt 
door de aangroeijing der ontfteekbaare deeltjes el van ’t Zout van. Barnfteen en den Azyn met het 
Lood vereenigd, en door de Lugt tot inwendi 

ge beweeging gebragt. | | 
Alle deze Proefnemingen, tot dus verre be- 

fchreeven , zullen, zo ik hope, genoegzaam 
zyn om overtuiglyk te bewyzen de nietigheid 
der redenen, op welken de zodanigen hun Ge- 
voelen veftigen, die ftelliglyk hebben verzes' 
kerd, dat ’er in ”t Zout van Barnfteen een Zuur 
van Zout of van Vitriool zy. Want; wat het 
Zuur van Zout aangaat, het is wel niet te ont- _ kennen, dat een vry groot gedeelte van den 
Barnfteen door het zoute Zeewater ís voortge- 

‚bragt: en het weinigje Zout » dat men uit raau- 
wen Barnfteen haalt, door denzelven in Wa- 
ter te laaten kooken, of ook * gene gevon- 
den wordt in de Doodekop van Barnfteen, die 
geheel verbfand is, moet daar uit voortkomen „ 
dat zig uitwendig iets van de Zoutigheid der 
Zee aan den-Barnfteen gehegt hebbe; maar dit 

_ raakt niet aan deszelfs Vlugge zuure Zout: en 
de proefneming, welke men bybrengt om zulks 
te bewyzen: dat naamelyk raauwe Barnfteen met 
twee deelen Salpeter op ’t Vuur een flag maakt, 
en dat ’er op * laaft eenig gemeen Zout uit 

_ voortkomt: deeze Proefneeming, zeg ik, ver- 
eifcht nog veel meer zorgvuldigheid, dan de 
enkele Waarneming, dat het Zout ‚ t welk. 
na de Detonatie en Separatie overblyft, hetLood 
‘_b Deer, en 
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en Zilver in eene witte gedaänte precipiteert: 
Het zoude, naamelyk; kunnen zyn, dat ‘het 

Salpeter onzuiver geweeft ware, en eenig Zout 

in zig gehad hadde, gelyk doorgaans. gebeurt, 

wanneer hetzelve niet ten naaukeurigfte, ge: 

zuiverd, is; en in de Detonatie moet zo wel het 

Olieagtige als het Zuure deel van den Barnfteen 

vernietigd zyn. Dat meer is, de Alkalifche 
Zouten precipiteeren ook het Zilver. en Lood 

uit Sterk Water, in eene witte gedaante; en 

daarom is uit die koleur geen het minfte: bewys 
te haalen. Men zoude hebben moeten onders 
zoeken , of het Zilver zig ook vereenigde. cot 

eene Luna Cornea; gelyk ook of de geprecipiteer- 

de Kalk, met Regulus Antimonii gemengd, een 

Butyrum deken uitleverde. Ik gaa nog vere 
der, en zeg, dat ’er zig ook iets uit het Zuur 
des Zouts heeft kunnen vormen of famenftellen. 
In. tegendeel belet niets te gelooven; dat ’er; 
wanneer men raauwen Barnfteen in Olie van 
Wynfteen laat. uittrekken, en het Vogt zes- 
maal „omde veertien dagen , filtreert, een gemeen 

Zout. uit kome, ’t welk met Olie van Vitrool 
Dampen uitgeeft van Geeft van Zout: doch dit 
Zout is niets andérs dan het weinigje Zee Zout, 
*% welk gehegt is geweeft aan de Oppervlakte 
van den Barnfteen , en ’t welke ik gezegd heb 
daar van afgefcheiden te kunnen worden, of 
door enkele uittrekking met, Water, of door 
hetzelve te haalen uit de gecalcineerde Doode- 
kop; en dit raakt ons Vlagge zuure Zout niets 

dat 
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dat men ‘door „Deftillatie. qit- den Barnfteen 
kryg. Men bedriegt zig ook, als men „meent 
dat ’er niets is dan Zee-Zout;.’t welk op gloeis 
jende Koolen. decrepitcert , want: zulks „heeft 
mede in den Tartarus Visriolatus. plaats; shwe 
‚De Proeven , die men opgegeven heeft om 

te bewyzen; dat het. Zuur des. Barnfteens, eene 
Vitrioolifche eigenfchap moet hebben, of van 
Vitriool afkomftig zyn; kunnen insgelyks, nief 

volftaan. „Het is wel, waar , dat de Olie van 
Vitriool_ zig, zonder eenige beroering , zonder 
‘opbruifching, of uitlaating van Dampen „, met, het 
Zout van Barnfteen mengt; doch dit gebeurt j juift 

‚niet om, dat „her gelykflagtige. Zelfftandigheden 
zyn: men „moet het veeleer daar aan toefchry- 
ven; .dat die zagte en Olieagtige. ftoffe het Zuur 
van de Vitriool. breidelt en, omwindt, Om hier 
van „overreed, te zyn, heeft men ‚niets meer t te 
doen ; dan een {tuk Wyafteen, een brok. Suiker 
ef Flores, Benzoin. te neemen „ en, daarop. Olie van 
Vitriool ; druppel voor, „denppel. ste ‚gieten; 
als. wanneer men ‚zien zal, dat die Olie ’er ins= 

gelyks, ftilletjes, indringt, zonder Opbruifching 
of Dampen. ‚In, alle ‘die, Zelfftandigheden is 
kelaarblykelyk, een Zuur, doch hetzelve bevinde 
‘er zig altoos , op,zekere wyze, vereenigd met ° 
wette en „‚ontfteekbaare deelen : nogthans, zal 

_ niemand ‘hier uit durven. befluiten, dat het Zuar 
van den. Wynfteen , van, den Suiker en de Zi lores 
Benzoin, van de zelfde natuur Zy als het Zürs van 
„Vitiool. en erge: 
_L Der, Ri — Öm 
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“Om kort tegaan, al-het gene in dit Vertoog 
gezegd “is, ftelv ons in flaat om met gemak te 
oordeelen, wat 'er te houden zy van de konfti- 
ge ‘Santenftellingen van den Barrifteen, die tot 
dus verre zyn voorgefteld geweeft door Gläúberus » 
Buccone ; Le Mapt, Neumann en ‘anderen : naa- 
melyk, ‘dat dezelven niet voldoen aan het gene 
daar vân voorgegeven is. ’t Zyn veelal niet-dan 
geftolde Hat{ten , of Bitumineufe Lighaamen, 
die, op Kolen gelegd, geene reuk van Barnfteen 
geeven „die in de Deftillatie ons vlugge Zuure- 
Zout niet uitleveren; en ‚ de hardheid niet hebben- 
de van den Barnfteen , ook geenszins voor de 
zelfde ‘Stoffe gehouden kunnen worden. ‘En, 
‘wanneêr men ‘al eens zo ver kwame, dat men 

Volmaaktelyk den Barnfteen met het Zuur van 
Zout of van’ Vitriool konde nabootfen, zo zoude 
daar nog niet ‘uit volgen; dat het Zuur, ’t gene 
‚men úic den Barnfteen haalt, van eene Zoutige' of 
Vitrioolifehe natuur moeft zyn: maar men zou- 
de daar door zo veel te meer overtuigd worden, 
dat de Zuuren, door eene ‘byzondere en naau- 
were vereeniging met de ontfteekbaare deelen, 
zig vervormen tot een ander foort van Zauren, 
én niet meer de natuur en eigenfchappen behou- 
den, die zy te voorén hadden. 
Sh Is, naarnelyk ‚een klaarblykelyk Gevolg van 
alle de voorgaande Proefncemingen, dat het 
vlugge Zout van Barnfteen geenszins een ge- 

woon Zuur is van Zout, noch een gewoon Zuur 
van Vitriool; maar dat het, in zeer veel opzig- 

ek 
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ten, naar het Züur der ptsdwatten, of Azyn- 
Zuur (Acidum Vegetabile) zweemt: gelyk van de 
ändere zyde de Flores Benzoin , ten opzigt van 

hunne drooge Sublimeering en eenige andere 
| Omftandigheden ; veel overeenkomft hebben met 
ons Zout, volgens ’t gehe ‘de Heer Neumann 
reeds opgemerkt heeft: alleenlyk met dit vers 
fchil, dat dit Zout, wegens de menigvuldigheid 
zyner Harftagtige deeltjes , zeer vaardiglyk ont- 
bonden wordt „ zo in Brandewyn „als in deszelfs 
Overgehaalden Geeft of“ Voorloop, en daaf aan 
een zeer fcherpe finaak geeft. 
Niets zoude kragtiger zyn. tot volkomen over- 

X tuiging yan het voorgeftelde denkbeeld, dan dat 
ten, door middel van famtenftelling, een Zout 
van ‘Barnfteen konde voortbfengen. De Proef 
is reeds. genomen, of het mogelyk ware. hetzel- 
vete haalen uit de vermenging en digereering 

_ van raauwen,Wynfteen met Olie van Batnfteen y 
of Oléum, Petre ; maar hét heeft tot nog toe niet 
willen, gelakken. ’ Is dikwils gebeurd , dat 
door langheid. van tyd, na verloop van verfchei- | 
de, Eeuwen , zodanige Samenftellingen tot vole 
maaktheid gebragt werden; welken het voor dé 
Scheikunde niet gemakkelyk is in ober tyd uië 
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Onee zouden de oude Wife 
in de kennis der natuurlyke dingen veel 

fpoediger en zekerder voortgangen gemaakt 
hebbe, hadden zy zig meer op het oriderzoek 
van derzelver aart dan op giflingen uitgelegd ; 
maar Zy wilde anderen leeraaren voor dat de 
Ondervinding hetr zelf : geleeraard had. Van 
decze onbedachtzaamheid is het, dat tot ons 
alle die miffelyke gevoelens, die woorden’ zon- 
der zin, die niets ophelderende Verklaaringen, 
in ’t kort, die veelerlye en kwalyk: verftaane 
Samenttelfels , uit welken zy hunne befpiege- 
lende Wysbegeerte opmaakten, zyn gekomen, 
Ondertuffen zyn het deeze vrugten van eene 
enkele Inbeelding geweeft , die eeuwen agter 
een de grond waren van hunne kundigheden en 

n kt “di ER | | 
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van” de verwondering „der volkeren, denwêlken- 

zy eenen godsdienftigen eerbied voor-hunne-bez: 
kwaamheden hebben weeten. in te boezemen,: 

die de Reden veel eer te niet maaken. dan be=’ 
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fchaaven. kon. Dit is het dat ’s menfen geeft 
met zoo veele dwaalingen- behebt heeft laaten 
blyven. „En ’t is geene ligte onderneeming ge= 
weeft die nevelen. , welke. -de waarheid gevane 
gen. hielden , te. verdryven.… Wy moogen hen 
als Veroveraaren aanmerken die allereerft dees 

ze hinderpaalen durfden overfpringen, de voors 
oordeelen „aantaften en aan een beter onderzoek 

‚die begrippen wegens de gefchapenheid der din- 
gen onderwerpen, welke, als kon ’er. geene 
twyfel meer aan zyn , reeds, vaft ‚geloofd wier- 
den. Ware het niet bykans voor roekeloosheid 
te houden, den Schrik,voor eene Ledige ruim- 
‘te, de Antipathien & Sympathien, en zoo veele 

_ Andere duittere denkbeelden, te gaan beftrye 
den , en in de plaatfe derzelven ‚onbetwiftlyke 
waarheden te gaan veftigen 2 „Men is ter niet 

zonder moeite en hevige gefchillen toe gekomen 
om den, menfchen die ongerymde gedagte uit het 

hoofd te praaten , dat de bederving de vader en 
moeder was van eene oneindige menigte leeven- 

‚ dige weezens. ’t Is by een beter licht, dat wy; 
_federt eene eeuw, de Wysbegeerte. zig. van dag 
tot dag .met nieuwe waarheden zien verryken. s, r . „£ Behulp van proefneemingen ‚heeft ons ;‘zon- 
„der dat, wy daar over; behoeven: te twiften-of 
‚ons te verbazen, getoond, dat het geen:onder 

1 
Í, Deer, R | 3 den, 
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den Aspunt Kring één pond weegt zoo veel niet 
weegt onder de Linie. Geduurende de zomer 
ziet men de mieren met eene ongelooflyke naar+ 
ftigheid koren, gerft, of andere zaaden, ftuk- 
jes hout en ftroo, in hunne netten fleepen. Nooit 
heeft men gehapert van die inzamelinge de re- 
den vaft te ftellen ; zooo jaaren , en meer, zyn 
‘er verloopen, dat men zig wel vaft verzekerd 
heeft gehouden, dat het ftroo en de fplintertjes 
door de mieren wierden byeengebragt om ’er 
haare voorraadfchuuren van te timmeren, en 
het graan, om ‘er geduurende de winter van te 
leeven. Yslyke tegenfpraak zou hy «ontmoet 

hebben, die in de dagen onzer voorouderen dit _ 

ftuk® ontkend zou hebben. Ondertuffen is ’t 
waaragtig : dat de mieren, even als alle andere 

Infe@ten, den geheelen winter in eene dieperufte 
doorbrengen; dat zy noch eeten, noch zig , in al 

dien tyd van hunne volmaakte flaapziekte, bet 

weegen. Een hedendaags Wysgeer heeft dit 
ontegenfpreeklyk beweezen, Wy maaken gee: 
ne zwaarigheid meer, de fabelen te verwerpen 
welker oudheid haar voorheen eerwaardig maak 
te. Voor ’t belang der waarheid was ’t nood, 

zaaklyk, dat 'er van tyd tot tyd menfen voor 
den dag kwamen, die te twyfelen wiften en 
twyfelen durfden, Aan verftandige en omzig- 
tige twyfelingen, uit geen ontzag voor de voor- 
oordeelen van 't gemeen, noch uit blinde one 
derwerping aan de uitfpraaken der ouden bine 
men gehouden, is het dat wy onze ontheffing 

| dank 
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bs dank te weeten hebben « vit oneindig veele dwaa. 

ik lingen die tot ons waren overgebragt. Al wat 
| __niet op ondervinding is gegrond heeft dikwils 
Zlk noodig. op nieuw. te worden onderzocht. Ja, 
ú heeft de ondervinding zelve riet noodig eet 

maalen door andere ondervindingen beproefd te 
___worden ? En hoeveel meer dan heeft men te’ on 
/ derzoeken zulke begrippen, voor welken geen 

_ 

____ander.bewys is dan W aarfchynlykheid » die door 
geene „daadlyke proefeeeming is te ftaaven ? 

‚> Op proeven moet men hier zyne aandacht vefti- 
__gen; zy kunnen niet te dikwils herhaald wor= 
, … den. Miffchien_ is de waarheid niet verre van 

… „ons; maar zy loopt der ongevoelige Onverfchil- 
__digheid niet in d’armen; zy geeft zig niet over 

‚dan aan menfen die haar vlytig zoeken; zy wil 
(om zoo te fpreeken) zyn vervolgd. Het onder= 
werp, van ’t.welk ik ondernomen heb te handé- 
en ‚ is een van die nog overgezien moeten wor- 

_den, en op welken men zig tot hier toe niet dan 
tot nadere onderrechting heèft verklaard. Het 
verfchil van gevoelens, waarin men nopends dit 
ftuk verdeelt is, geeft vryheid om nieuwe be- 
grippen-des aangaande toe te laaten; zelfs is ’t 

__ „goed dit te doen, tot dat hert rechte zig open- 
jk: baare en met die bode van waarheid zig ver- 

toone welke 's menfen geeft gevangen neemt. 
Ik zal ‘t dan waagen ook myne gedachten, ter 

‘neer te tellen over-dit zoo ‚dikwils voorgeftelde 
vraagftuk, „ Waarom ‘kunnen de Beeften zwem- 

_ 
AIA Ti 
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„‚ men uit de nature; en ON den Menfen 
» dit zelfde vermogen? ” | 
Het algemeenfte, doch niet het Wysgeerig: 
fte, gevoelen is, dat de Beeften niet zoo zeer 

vatbaar zynde voor de Vreeze als wel de Men- 
fen, in de gevaaren, waar in zy zig bevinden, 
dat foort van redenkaveling behouden, het welk 
hen de Natuur gegeven heeft; dat zy dus, in 
koelen bloede zig te werk ftellende , gemaklyk 
ket zekerft middel weeten te vinden om zig uit 
het water te helpen ; terwyl de Mens, doorde 
vreeze verbyfterd, en zyn oordeel verliezende; 

niet doet het geen hy doen moeft om het gevaar 

te ontworftelen. Ondertuffen is het waaragtig , 
dat de Dieren, zoo wel als de Menfen, vatbaar 
zyn voor fchrik en vreeze * )s en dat men hen 

zeer dikwils in de gevaaren zig dommelyk ziet 

aanftellen; fchoon men in dit geval, van uit het 

water zig te redden , niet befpeure dat eenig 
beeft van ’t een of ander foort zig zelf bedriege 

1). | 
À Om deeze reden hebben de Natuurkundigen 

zig uitgelegd om dit verfchynfel niet uit wille 
keurige onderftellingen. maar uit de gefchapen- 

i heid der dingen zelve, op te loffen. De moeje- 
cri 

(*) Borelli de motu anim. T, I. d. 265. 
Cf) [Men moet dit zeggen van den Schryver nietinden 

Griktften zin opvatten ; maar het voornaamelyk verftaan 
wegens de Viervoetige Dieren; zynde anders de aanmer- 

L king ongegrond. J 
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Iykheid, die de Mens heeft om te zwemmen, 

fchryven zy toe aan de Zwaarte van zyn Hoofd. 
Van alle de dieren, zeggen zy; is“'tde Mens die 
het Volfte hoofd eeft, zynde in het zelve de 

__minfte holligheden (*). Het hoofd gevolglyk 
het allerzwaarft gedeelte van: den mens zynde, 
geeft een zwaar overwicht aan die zyde op de 
welke het taat, en dus, het gantfe lighaam 
van zyn evenwicht beroovende, haalt het ’t 
heden na beneden én doet het derdrinkend 

aar «en tegen vind zig het Beeft, van wege 
de ‘groote holligheden-die 'er in zyn, een veel 
Jigter hoofd hebbende, op het water in een 

‚volmaakter evenwicht, en zwemt hierom, ge- 

“yk wy zien, met veel gemak. 
„Borerrr, wiens verhandeling vau de bbl 

ging der Diéren hem aanleiding moeft gegeeven 
‚gehad hebben om ons dit verfchynfel volledig * 
uitteleggen, en die dit beter dan iemant ter wee 
reld “kon” gedaan hebben , fpreekt 'er in twee 
kleine hoofdftukken niet dan ter laops en-zoo 
kort van, dat men ’er geene ontknooping vind 

van een groot getal van zwaarigheden , die zig by 

% aandachtig, overweegen van het onderwerp 

opdoen. In ’t kort, dewyl dit Vraagftuk tot 

nog toe niet volkomen is verhandeld, zal ik 

«trachten voor. een gedeelte op hetzelve te ant 
ien p 

Ik. geloove dat het vermogen om , zouk het 

î gee 
(*) Borelli, ibid, edad ad 

‚LL Deru R 5 
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geleerd te hebben , te kunnen zwemmen, aan 

de Beeften eigen, aan de Menfen uit de nature 
niet eigen is, r. Uit hoofde van het verfchil- 
end maakfel hunner lighaamen: en ditris ook ’t 
gevoelen van Boeli. De Viervoetige dieren 
hebben dit gemak, omdat hunne lighaamen op 
wier beenen ftaan in eenen Horizontalen ftand; de 
Mens ontbeert het zelve, omdat zyn lighaam al 
feen- op twee beenen recht over eind (Vertical) 
Maat. 2. Doordien de natuurlyke, en niet bee 

redeneerde , beweegingen voor de Beeften gee 
woegzaam zyn om hen te doen zwemmen, tere 
wyl dezelfde natuurlyke beweegingen , zonder 
overleg, den Mens-op den grond doen zinken. 

Ik onderftel eens dat een Mens en een paard 
ep. denzelfden tyd, doch elk afzonderlyk, in 
een rivier vallen. Men weet dat alle dieren 
twee foorten van beweegingen hebben, de ee- 
ne; die men werktuiglyke noemt ;.deandere , die 
aan den wil en aan de redenkavelinge onder. 
worpen zy. In de gevaaren , die onverhoeds 
treffen, zyn de eerfte beweegingen van het lig- 
haam loutere uitwekfels van het werktuig. « 

Het Paard, in °twater zyndegevallen, vind dat 
het zig daar in met gemak beweegen kan. Zyn’ 
eerfte beweeging, die de fchrik- aan ’c zelve in= 
blaaft, is, zig om te keeren, en-zig recht op 
zyne pooten te zetten, het welk de vloeibaar- 
heid van’t water gemaklyk aan het dier toelaat. - 
In deezen ftand bevind zig zyn lighaam in dese 
zelfs gewoone houding; het is in een juift even- 

wicht » 
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wicht, zynde het … middelpunt. van deszelfs 
_ zwaarte in-’t midden van den buik. Niets ont- 

beert het paard dan alleen maar, onderfteund te 
worden. De tweede beweeging , die al mede 
uit het zelfde beginfel van vreeze volgt, is poa. 
“ging om voort te loapen, ten einde het gevaar, 
het welk zyn val aan ’t dier heeft doen bemere 
ken, te “ontvlugten. Het paard loopt. dan 

“voort, als of het op de aarde was, in de hoop’ - 

_ 

en het vertrouwen dat het grond- zal vinden 
waar na «het-zoekt, en deeze enkele beweeging 
is genaeg om ’t den te doen zwemmen, Zie 

daar, ‘het ís in ‘t water onderfteund „ voortloo- 
pende zwemt het door zyne pooten even eens 
als het op ’t- land zich beweegt; (of, iser eenig 
verfchil in, hetzelve is gering, onvrywillig 
en daarenboven eene werktuiglyke- uitwerking, 

_ nergens anders van. daan koomende dan dat. het 
water moejelyker dan de Jugt te klieven is. 
… Wanneer een Mens, die niet kan zwemmen, 
in het water valt, maakt hy even als het paard 
die werktuiglyke beweegingen, welke hem eigen 
Zyn, en die hy maakt wanneer hy op de aarde 

_ walt; doch met een ‘verfchillenden uitflag. Het 
geen het. beeft-behoud „doet den mens omkoo-_ 
men, De eerfte beweeging, die hy in’t werkftelt 
wanneer hy onderft „boven valt, is zig om te 

keeren, even als hy doet op de aarde. De twee- 
de is zyne beenen in het water na beneden te 

_(*) Borel, ibid, sd lijt ond 
LL Deru 
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fteeken’, en grorid te zoeken; ‘vervolgends zyne 
handen voor uit te ftrekken om zig aan ’t eerfte 
vafté- lighaam te houden dat hy aan’zal kunnen 
treffen. Vind hy op den bodem van het water; 
by toeval, eenig lighaam daar hy zig aan valt kan 
houden, daar vordert hy niets mede, want hy 
weet niet wat hy al verder meer moet doen, als 
zynde, gelyk wy onderfteld hebben ,- onkundig 
van de geregelde en vafte beweegingen, in wel 
ke-de konft'beftaat van ’t zwemmen. Zelfs al 
wift hy die by befchouwing, hy zou ze nier dan 
zeer kwalyk in het werkftellen zo hy ‘er geene 
oefening by had. Nog meer maakt hy zig ver- 
feegen door ’t vooruitgezigt van den naderenden 
dood; en dit beneemt hem de: ademhaaling, Hier 
uit Örtältaan alle die beweegingen in-’t wild, die 
hem eindlyk doen nederzinken ; en die het te- - 
genovergeftelde zyn van *t geen hy doen moeft 
om zig in het water boven te houden. De eer- 
fte louter werktuiglyke beweegingen zyn dan ge- 

noeg om de beeften tedoen zwemmen uit hooft 
de van het hier toe welgefchikte maakfel van 
hunne lighaamen, In tegendeel zyn ’t de eer- 
fte‘ werktuiglyke beweegingen die de mens 
maakt, welke oorzaak zyn van zyn verderf. 
_Deeze gronden gelegd zynde, reft my dezelve 
te bewyzen, door te doen zien dat de a&ie van 
het paard, welke genoegzaam voor het zelve 
is om het te-doen loopen, ook genoegzaam voor 
het zelve is om het te doen zwemmen, en waar- 

em gevolglyk de mens zig genoodzaakt vind, 
an 
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dis middelen gaats toe lb bindt werk, en ftel- 
ern id nas Db Awr 

’s- Menfen. bedinnd even, bk sala): van, alle 
beenie dieren is in zyn, foort bykans even 
Zwaar als, een gelyk.deel, van waters, Ik zeg, 
bykans , overmids»de dieren, iet, of wat, zwaarr 
der zyn :-doch „ligtlyk vind.die. weinige. meerder 
re. zwaarte. haar tegenwicht. De Heer. Ro: 
HAULT Zegt; dateen ‘mens „die -in de. Jugt 138 
ponden. weegt, niet meer dan, 8 ongen, weegt 
in) ’c, water. ‚-BORELLI gaat.nog „verder ;, Hy 

beweert dat-een; levendig dier „in, het. „water.nog 
„minder „weegt; „en!terwyl men„wacht, cot. dat, ‚de 

bevinding die verfchil, beflecht,zal, hebben, ‚-W 
ik, niets „ter wereld ‚mert die party,te kiezen $, end 

| ke voor my;het min{t voordeelig NShrr seird as 
Wy kunnen dan een dier in ’c water eveneens 

„aanmerken. als, een:-dryvend, vaartui „dat, te 
veel. overlaaden zynde, 6 zinken, „Zou, ‘ren ware 
eenige. kleine, beweeging; het bovenhield ‚en ' 
beletrede. na, „densgrond te, gaan, Ik. zal „myne 

dert ed 

vergelyking van, „het, paard, vervolgen. * Men 
15 5W 

weet dat, hets, voorslaopende elken, tred twee 
PUAREU 

van. zynée-pooten ligt, te Westen, eenen van voor 
ten en cenemyvan,agteren:, „doch, van twee vere 

Ö Áchillende, zyden; jwaar door. het „beeft ir „even. 
_ wicht „gehouden, „word. 15: „heh gezegd, at het 
paard in water, voortl loopt; zomaar dat „kan 
niet gefchieden, zonder, het, „Waler, mêr ! Zyn ‚poo- 
gen. fterk van cen te klieven. In „deezen. toeftänd 
De „is't „dier, ‚aantemerken, even als, ‘een roei. 
„E Deel. ‘ui Â 

A 
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Schuit, waar van de riemen op de twee zydeì 
van de kiel ingeplant, en lootrecht in het water 
goüden ftaan. Zoo geplaattt zynde hebben ze 
wel zulk eenen voordeeligen {tand niet-als de 

“giemen, die wy op’de’ boorden van onze fchui- 
_ ten ftelleù , als welker middelpunt van kragt 

buiten het wäter is; en die van boven: nä bené- 
den in het water geflagen worden; maar zy zyn 
echter genoegzaam om het dier boven ‘te hou- 
den; te doen dryven en voortgaan” De vier- 
Woetige dieter niet gefchikt zynde tot de be- 
“wooning van deeze hoofdftof , hebben niets-noo- 
dig dan een genoegzaam hulpmiddel om te be- 

_detten dat zy daar in omkoomen, en om hen het 
gemak te bezórgen van de rivieren dwars over 

te kunnen trekken: en 'e geene daar toe GODS 
is hebben zy. 
_De vier pooten van een dier, dat Zwemt; ko. 

men dan fcheep voor twee paar riemen, die ’t 

een nâa ’t ander werken. De vergelyking nù 
in dit licht befchouwende zou men my deeze 

> 

Zwaarigheid kunnen tegenwerpen; naamentlyk, 
wanneer onze riemen een oppervlak van water 
fterk weggedrukt hebben, het welk diende töt- 
een punt, van fteunfel [un point d'apui} om ‘het 
vaartuig voortteftooten, trekken wy ze uit het 
water om ze verder daar van daan ‘weer in 
te (laan, en eén ander fteunpunt te bekomêrf; 
maar de pooten der beelten , als riemen aan- 
gemerkt, hebben dit voordeel niet; zy worden 
geheel , en onophoudiyk , in het water gêfla- 

gen; 
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gen ; ‘waar uit blyke dat “zy. genoodzaakt zyn 
“zooveel water ‚om zig vooruit te werken, weg 
tè flaan, als zy van agter zig térug doen kee- 

“__ fen’ wânneer ze de pooten weder inhaalen „ofa 
hun lighaam voortteftooten. Of , deeze twee 
kragten gelyk ftaande , en de eene vernietigen- 
de het geen de andere wón , zouden ze’ niets 
Anders uitwerken’ dan dat het beeft in dezelfde 
plaatfe bleef, Evenwel zieù wy dat de dieren 
in het water voortgaan , en zig ‘daar in met 
zwemmen eerien weg maaken. 
“Ik antwoord, dat men miaar” ‘evén ‘een dier 
moet zien voortloopen , en nog. meer , maar 

“Even moet'zien zwemmen , om déeze’ ‘zwaarig- 
heid opgeloft te vinden ; dat i is, om te bemer- 
ken , dat-het’ onwaaragtig ‘Is dat de twee ge- 
melde kragten ‘gelyk {taan. * Het paard, dat 
twee pooten van ‘vooren heeft’, ligt ze op, buigt | 

‚ Ze toe, en ‘maakt ze by gevolg korter. “ Das 
__ftaat dé oppervlakte: van het watér, die het paard 
te klieven heeft, alleen maar gelyk. aan de mid. 
dellinie van een geboogen poot. Maar wantêer 
dezelfde pooten zig na benéedén {téeken om: Cere 
flrydige beweeging te'maaken en * water agter 
zig heenen weg te ftooten, dan ftrékken zy zig 
‘uit, worden langer, en’ drfikkens: eene opper- 
vlakte van water, dië gelykis aan’ hanne gehee- 
Je’ ‘Tengte.” Deeze laatfte ‘ktagt' gevolglyk, ‘een 
‘veel langér- fteufipunt [point d ápiur] hebbefide, 
“dan dat van de voorgaande kragt', ‘moet ‘het 
‘paard vooruit zetten en @êtien’ weg doen vórdé- 
Se LL Deeb 4 ren, 



273 WAAROM DE BEESTEN vAN Natung 

ren, die. evenredig is aan ’t meerdere van haaré 
middellinie. , 

_ Ik verbeelde my klaar genoeg het. werktuig 
Iyke van de beweeging ‚ door welke het dier 

zwemt en zig, in het, water voortzet, ope gelegd 
fe. hebben. Ik wil ‚nog, doen zien: hoe ch waar- 
om, hetzelve zig een weinigje buiten de opper- 
vlakte van de vloeiltof boven houd. De flagen 
van den poot van %t beeft, dat zwemt, treffen 
het water in eene fchuine linie » omdat „zy het 
treffen door eén ftoot, die in een kring tegen de 
buik van ’t dier wederkeert. Uit een. flag, in 
zulk, eene linie van richting gedaan, ontítaat ee- 
ne kragt, die zig in twee andere verdeelt : de 
eene, van welke, die Horizontaal i iss trekt om * 
dier te ‚doen ‚vooruitgaan , gelyk. wy zoo ter- 
ftond, gezegd. hebben ; de andere, waardoof 
het water onder den buik van ’t beelt geftooten 
word en_die Vertikaal is , ligt het ge 02 de op- 
pervlakte toe „van ’t water. Of, ’t zyn deeze 
lagen » ‘tis deeze optilling , die het lighaam 
van, het dier boven, houd en deszelfs nederzin- 
king. belet : kunneride het niet in t water om- 
„koomen dan in 't geval, van afgematheid „ welke 
het, beletten „zou; water genoeg te treeden om 
ftooten , te geeven b die bekwaam, zyn. deszelfs 

lighaam | boven te honden, _ 
„Uit de befchouwing van dit werktniglgke ziet 

men, dat de. bedaardheid van, den -geelt van. 

dier,geen het minfte deel heeft in deszelfs , be- 

kwaamheid om, te zwemmen. ‚Ook als het voor 
de 
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de’ eerfte reïze te water gaat, denkt het nergens: 
op, dan om het op een loopen te zetten en het: 

gevaar, waar if het zig bevind, te ontvlugten. 
Al- ware ook zyn hoofd naar evenredigheid veel: 
zwaarder dan dat van een mens , het zou aan ’t. 

t dier het zwemmen niet beletten, mids dat dit 
gewicht maar. binnen de maat van everirddinhkie 
bleeve. :Ligtlyk kan men hier een proef van: 
neemen: Het is niet moejelyk dieren, die men- 
zwemmen laat, een gewicht op ’% hoofd te leg- 
gen. Dagelyks ziet men op ’t land famen gekop- 
pelde offen dwars over de rivieren Ee 
met het juk op hunne koppen. ‚A 
Als een mens , die ’t zwemmen niet Belbrd 
heeft, in het water valt, is 'er geen twyfel of hy 
zou, wanneer hy ftyf zyn lighaam rechtovereind 
kon houden , en zyne beenen voort zetteneven 

gelyk hy doet wanneer hy gaat op de aarde, uit 
de nature zoo goed zwemmen ais de beeften, 
Bekwaame zwemmers doen dit dikwils voor hun 
vermaak. Wy kennen een geheel Volk dat niet 
anders zwemt, te weeten de Hottentotten , waar 
van de Heer Kore in zyne befchryving van 

de Kaap de Goede Hoop aldus fpreekt: *,, zy 
> Verftaan de konft van zwemmen zoo goed, en 
3 dikwils beter dan een Europeaan of ander, 

led Als zy in het water zyn en geen grond meer 
‚> voelen, zoo zwemmen zy indervoege , dat men 
» niets van hen ziet dan de armen en het hoofd. 

Voore 
eh (Kolbe, Befchr. van de Kaap, 2de D. bl. rg as} * 
kh Deer. S 
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„‚Voornaamelyk. is hun zwemmen over een_ 
„breeden rivier merkwaardig, omdat men niet 
s, anders kan denken of zy gaan op den grond , 

» daar zy egter geen grond voelen kunnen; ter- 
„ wyl zy hunne Croffen en gantfe bagagie in mal- 
‚‚ kanderen rollen en alles op het hoofd leggen. 
„> Dit houden zy zoo ftyf en recht, dat men 
s‚ meent dat zy watertrappers zyn „ omdat ’er 
„ niets van het hoofd valt. Zy fteeken de ar 
es men «om hoog , en roejen alzoo maar met de 

3 voeten. Welke beweeging zy egter eigenlyk 
s-daar mede maaken heb ik nooit gezien, en 
s, van hen ook niets kunnen verneemen „ omdat 
„zy zulks niet anders dan zoejen weeten te noe- 
» men. ” 

Maar deeze houding in het water is onmoog- 
lyk voor hem; die zig niet geoeffend heeft om ze 
te verkrygen; omdat de beweegingen van ’t wa- 
ter en de wankelbaarheid van zyn lighaam, dat in 
een vloeiftof altoos waggelt, hem elk oogenblik 
uit zyn rechtovereindftaand poftuur brengt en 
hem tegen wil en dank heen en weer doet flinge- 
ren. =e 
Hy vond zig dan genoodzaakt na andere mid- 

delen uittezien , maar deeze waren geene be- 
kwaamheid, welke door de nature gegeeven was, 
zy. waren in den eerften mens, die ze in het werk 

ftelde „ eene uitwerking van redenkaveling en 
fchrander overleg : Hy begreep terftonddathy, 
om te kunnen zwemmen , zynlighaam in den zelf- 
den. {tand moeft houden als de beeften , dat is te 

ze5: 
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zeggen , zig vlak moeft nederleggen en uitftrek- 
‘ken in het water : Hy vond in dit poftuur ge- 
‚ maklyker zyn evenwicht „en zyne beenen en ar- 

men hadden. niets meer te doen dan zulke bee 
weegingen te maaken, die het lighaam gevoeglyk 
konden boven houden : En ’t is in de veelheid en 
verfcheidenheid van allerlye ‘beweegingen „die 
hy ten deezen einde beproefde, dat hy die heeft 

uitgevonden , welke tot zyn oogmerk de ER 
kwaamfte waren. 

De manier dan, op welke de mens zwemt , is 
zeer verfftlende van die: der beeften, … De 
ftand van zyne leden, het beloop van zyn lig- 
haam , eifcht het zoo. Onnodig is't hier de 
beweegingen te befchryven van ‘een mens die 
zwemt ; ze zyn genoeg ‘bekend. Ook zal ik in 
geene omfchryving treeden van dat werktuigly- 
ke , het welk daar omtrent valt aanitemerken; 

Niets zou ik'er van kunnenfchryvén, dan’rgeen 
andere reeds gezegd en gefchreeven hebben; 
Het zy genoeg te melden , dat zy getoond heb: 
ben dat het zwemmen eene konft is , die men lee- ’ 
ren moet, en die haare vafte regelen heeft, wel« 
ke niets gemeens- hebben met onze natuarlyke 
gee 

t Is niet te verwonderen, dat deeze bewees 
gingen gants vreemd zyn aan hem, die nooit 

_ heeft leeren zwemmen: Zulk een rfaarméitljk 
zoekt ze dan voor ’t eerft in ’t werk te ftellen als 
_hy in ’t water valt en het te doen is om zyn lees 
ven: Te vooren moet men ze leeren en ze dike 
àl Deze S 2 wils 

EN 
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wils herhaalen om ’er aan te gewennen : Im- 
mers5' laat een mens nog zoo koen zyn, laat hy 

zoo veel moed hebben, als gy maar wilt onderftel= 

len, laat hy onvertfaagder zyn dan de wyze man, 
welken Horatius befchryft; hy is een verdron, 
ken man, zo hy zyn leer jaaren in het zwemmen 
niet heeft uitgehouden. 

Men zou my eene ENE maa- 
ken, ‘die in den eerften opflag zeer fterk fchyat; 
op welke by gevolg ik moet antwoorden. Te 
weeten: Dikwils ziet men. goede zwemmers zig 
in ’t water boven houden door zulke langzaameen 

zagte beweegingen die niet bekwaam fchynen om 
dat uitwerkfel voorttebrengen , het welk men on- 
derftelt de eenige oorzaak te zyn , door welke zy 

boven gehouden worden. 

Het antwoord op deeze zwarigheid zal myne 
giflingen niet alleen beveftigen, maar ook aan- 
leiding geeven om nog twee adien der zwemmers 
uit te leggen , die wel verdienen in opmerking ge- 

nomen te worden. | 

Men ziet de zwemmers zig. in 't water boven 

houden , zonder dat zy blyken geeven van zig merk- 

Jyk te beweegen , neem eens, wanneer zy op 

hun rug dryven; maar het is enkel fchyn dat ze 
zig niet beweegen, en de waare beweeging, die 

ze maaken, fchoon ze klein zy, is nogtans ver- 
gezeld van een aanmerklyke ledige ruimte, wel. 
ke zy by naa werktuiglyk maaken , en die hun- 
ne (légereië fpécifique) ligtheid grooreyks vermeer« 
dert, r 

Ik 
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“Ik zal beginnen met deezé Ledige ruimteaan — 

te wyzen, welke gelukkiglyk juift daar is, al. 
waar ’t lighaam beft in evenwicht gehouden’ 
‘word. Een zwemmer, die zig op zyn rug begee. 
ven wil, begint met zyn adem in te houden , het 
welk hy niet doet, zonder even te vooren zyn 
adem fterk gehaald , en zyne borft met lagt op- 
gevuld te hebben. Het is bekend, dat, wanneer 
men de lugt ín zyne Longhaalt, de borft zig ver=” 
heft en het middelrift zig verlaagt, waar door: 
het lighaam (le volume du corps) mer eene hol: 
ligheid wordt vergroot , die alleen vol lugt is, 
en die by gevolg de ligtheid van het lighaam ver- 
meerdert. » 
… Men kan nagaan hoe ver zig deeze vermeer- 
dering van ligtheid uit kan ftrekken. « Hier bo- 
ven hebben wy uit het bericht van den heer Ro- HAULT gezegd, dat een menslyk lighaam ge- 
meenlyk nier meer dan 8 ongen zwaarder is dan een even groot deel van water, Daar is derhal- ven, om deeze twee zwaartens volkomen gelyk te maaken „ niets anders te „doen, dan den inhoud: [volume] van ons lighaam met zooveel lugt te vergrooten als noodig is om de plaats te beflaan van 8 ongen water. Of laat ik zeggen, 8 oncen water {laan gelyk met omtrent 12 teerlingfe dui- men. Nu willen wy zien of de borft door “tin ademen. van de lugt haar volume kan vergrooten ‚ met eene holligheid voi lugt „ die gelyk is aan ta teerlingfe duimen, Borerrr fchat,-dat men in eene maatige uitademing. 18 of 20 teerlingfe „jl Deer, S 3 dui« 

eN 
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duimen lugt uit zyne borft dryft: deeze uitges 
blaazen zynde gaan ’er zoo veele wel‘weerom na 

binnen: by gevolg een mens vergroot in eene 

maatige ademhaaling. zyne borft met 18 of zo 

duimen. De Heer JurinN trekt dit ftuk nog 
veel verder. Uit een proef, aan hem zelf geno- 
men, fchat ky, dat de hoeveelheid van lugt, 
welke by eene zagte uitademing, die 3 fecondes 
duurt, uit zyne long gaat, gelyk is met 403 by, 
eene veel fterker uitademing in r feconde, met 
1253 en eindelyk, by de allerfterkfte uitademing: 
die hem mogelyk was , met 22a teerlingfe duie 
men. Dan , dewyl-wy zoo nette rekening niet 
behoeven , zal ik my aan ’t gevoelen houden 
van BoreLLI, het welk zoo vreemd niet luid, 
als dat van den Leeraar Jur in. 

De borft zet zig dan, volgends BoRrELLI, 
door eene maatige ademhaaling 18 of 20 duimen 
uit; en dit is meer dan genoeg om tegen de 
zwaarte. op te weegen van 8 ongen water, 
welke maar gelyk is aan een volume van 12 duis 

men. De Ledige plaats, die de borft maakt door 

zig uittezetten, geeft dus reeds meer dan noodig 
is om ’t lighaam in het water boven te hous 
den. By aldien dit Lugtledige kon blyven-duu: 
ren zonder afgebrooken te worden „ zo zou de 
mens geene beweeging behoeven te’ maaken om 
op het water te dryven ; maar dewyl ‘men niet 
làng zonder vernieuwinge van lugt kan blyven; 
en dus ademhaalen moet , zoo voegt de zweme 

mer by de uitzetting van zyn borft nog een an- 
u dd. 
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dere beweeging, die hem onderfteunt en gelegen: 

heid geeft om vryelyk adem te haalen. ‘Hy 
_ftrekt namentlyk zyn handen plat uit in t water 
en zwenkt ze horizontaal heen en weder in een 
klein beftek van plaats: door dit middel maaken 
de handen en ’t voorfte gedeelte van zyn arm; 
geduurig van plaats veranderende,’ in het water 
een fleunpunt; het welk, ‘hoe’ gering ’t ook 
fchyne, egter genoegzaam is om zyn lighaam bo: - 
ven te houden , terwyl hy op nieuw zyn adem haalt. ” 

De tweede afie van de zwemmers, welke ik 
beloofd heb uit te leggen, is deeze. Teac weet, 
dat wanneer een mens tot op den grond in *t wa- 
ter fpringt, hy niet anders heeft te doen dan 
met zyn voet een kleine floot tegen den grondte 
geeven , om fchielyk , zonder eenig ander behulp, 
weer na boven te koomen. Maar als hy geen. 
grond raakt, heeft een zwemmer, die de konft 
verftaat, toevlugt tot een ander middel dat zeef | 
aartig is en niet genoeg is opgemerkt geworden. 
Ik onderftel, dat hy in eene merklyke diepte 
onder ’t water is, daar hy geen grond gewaar 
word, Terftond legt hy zyne twee handen voor 
zyn aangezigt, en, op de hoogte van zyn voor« 
hoofd, de palmen der handen, nabuiten gekeerd; 
vervolgends de voorfte helf: van zynen armen 
over eind houdende, laat hy die links en rechts 
heen en weergaan ; "dat ed zeggen. zoo, dat 

„deeze twee gedeeltens der armen, in den elle- 
__ boog hun draaipunt hebbende, met de opene 

„handen en de famengevoegde vingeren gezwind 
ke DEEL, S 4 twee 

\ 

x 
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twee kleine trekken van een cirkel befchryven 
voor het voorhoofd, als wilde de zwemmer het 

water wegftooten ; het welk hy ook inderdaad 
doet, en van deeze ftooten op het water ontftaat 

eene fchuine kragt, waar van een gedeelte den 
zwemmer na boven brengt. 

Nog zou men my eene tegenwerping konnen 
maaken ten aanzien van de Beeften , welke ik 
heb onderfteld het zwemmen niet geleerd te 

hebben dan uit vreeze. Evenwel, (zou men 

moogelyk zeggen) trekken de Wolven, de wilde 
Zwynen, de Herten en eene menigte van andere 
dieren de wateren over , zonder daar toe door 

eenige andere reden aangedreeven te zyn dan 
door gebrek aan voeder en den nooddruft hun- 
nes leevens, De natuur onderricht de beeften 
in dat foort van leeven, waar toe zy ze gefchikt 
heeft. Den zoodanigen, die gefchapen wierden 

om in de boffen en op de vlaktens om te zwer- 

ven, was ‘er aangeleegen om de wateren enrivie- 
ren te kunnen overtrekken: Hun doolend lee- 

ven ware anders binnen te enge paalen door de 
wateren beperkt. De Ree en wilde Zeuge, met 

haare jongen agter zig, werpen zig de eerfte in 

het water; de jongen, die haar volgen, moedig 

gemaakt door haar voorbeeld, werpen zig naa 

haar daar in, en weeten op ’t eigen oogenblik al- 

les wat zy om te zwemmen weeten moeten. 

e _N. 

ONT. 
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WAARNEEMIN GEN; 

Aan de Keizerlyke Akademie der Weetenfchap. 
in van | medegedeeld, 

' Door 

JOANNES FREDRICUS SCREIBERUS. 

_Wovi Comment. Acad. Scient, Imp. Petropolitane, Tom. 
UI. ad Ann. 3750, 8 1751. P. 395—404.) 

br eren 

L hen 

T° odetae van de misflagen, die in 
de, Heelkundige' Behandeling van het 

Hoofd kunnen: begaan. worden „ door: deszelfs 
Naaden of Voegen te verwarren met de Been- 

‚ breuken, is ’ noodig. de verfcheidenheden dee- 
zer Naaden, zò veel mogelyk, te kennen. Om 
die reden zal het niet onnut Zyn, dat ik hier 
de figuur gegeven heb van een Hoofd, in het 
welke de Beendertjes , die men de Driekantige 
(Zriquetra) noemt , zig zo fraai vertoonen , als 
dezelven , naar ik geloove, immer. zyn gezien. 
Zie Praat IV, Fig. r. 
De Maanswyze ruimte (Lunula), vervat. tus- 

fchen twee Cirkelboogen , welker bovenfte en 
grootfte pafleert langs de agterfte randen- van - 
de Tepelswyze Uitfteekfels A Agterhoofdss, 
ok. Deer, Ss 5 en 
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en den top van: de’ Winkelnaald , de onderfte 
en kleinfle door de zelfde randen’ en nagenoeg 
de middelhoogte van het Agterhoofdsbeen 
deeze ruimte is gevuld met drie Beendertjes, 
op ’t oog van gelyke grootte, welker twee ui- 
terften Vierzydig zyn, terwyl het derde en 
middelfte de gedaante heeft van een regelmaa- 
tigen Vyfhoek, wiens opperfte hoek lait Î in 
den hoek van de gemelde Naad. 

Ae ne 

Ter gedagtenifle van mynen voornaamen 
Vriend , wylen den voortreffeiyken Heer en 
grooten Beminnaar der Geleerdheid , deezer 
Keizerlyke _ Akademie der Weetenfchappen 
Lid van Eere, Gastlob Fridericus Guilelmus SJunc- 
ker, Raad ‘der Finantien van den Hove haarer 
Majefteit; zal ik, ’t gene door my den 12 No- 
vember 1746 in zyn Lyk byzonders waargeno- 
men is, thans aan de Akademie voordragen: 

Die braave Man was twee Jaaren voor zyn 
Dood met eene Kwaal behebt, welke hem eg- 

ter, by lange tuffchenpoozingen, fomtyds eene 
redelyke gezondheid liet genieten. Het voor- 
naamfte , dat hem.kwelde , was de moeielyk- 
heid der Ademhaaling, die hy in zyne Borft gee 
waar wierdt. Uit zyn Lighaamsgeftel „ zyne 
Levensmanier , de Middelen die hem fchade. 

dyk en voordeelig waren , alles met malkander 
vergeleeken zynde., 5 ‘eben: beflooten , dat “de 

“Zits ef 
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Zitplaats van zyne Kwaal het fynfte en beweeg: 

Jykfte was, ’t gene ’er in ’t Lighaam wordt ge: 
_ vonden, de Zenuwen „naamelyk „ en derzelver 

oorfprongen» de Medulla. … 

In ‘den Herflt van ’t Jaar 1746 hadt Ee het 
zeer kwaad ; maar tegen.” einde van Ofober 
veranderde alles tot beter gefteldheid, „Men 
oordeelde egter, dat hy: zig in Huis moeft hous 
den; doch zulks was hem „ wegens menigvuldit 
ge en gewigtige Zaaken; die hy te behandelen 
hadt, zeer moeielyk , jas ik magzeggen „, onmo-+ 

__gelyk. Derhalve was men genoodzaakt hem toe 

En mere Saef 
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te laaten, zig, als ’t goed Weder,was, omtrent 
den Middag in de Lugt-te begeeven, «Den 8 
November , ’s Middags -by een zyner Vrienden 
‘braaf onthaald zynde, begaf hy zig naar ver; 
fcheide, anderen, die. ver van zyn Huis af woon- 
den , en hieldt zig dan,by den een dan, by den 
anderen-op, tot aan-zes Uuren ’s avonds, wan- 

neer het reeds fterk vroor. ‚Dien namiddag was 
hy zeer lugtig van humeur geweeflt, en, te ze. 
ven Uuren ’s avonds thuis gekomen zynde, 
bleef hy , tot. aan elf Uuren, met een. zyner. 
goede Bekenden in, gemeenzaame, redenwifle- 
ling, 

Des anderendaags, pa zig in den morgenftond 
zeer wel bevonden , met verfcheidene gefpro= 
ken, en ook eenige Zaaken verrigt te hebben, 
viel hy, nog voor den middag, over Tienen, 

“ onverwagts neder in,Beroerdheid. Ik vond hem, 
te drie Vuren ’s namiddags, zonder beweeging 
kh DEEL, , € 
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_ ‘en kennis ; in welken jammerlyken toeftand hy 
bleef tot aan zyn laatfte Uur 5 ’t welk was, ’s 
nagts, tuflchen den roen rr van die Maand. 

_ Hier volgen de voornaamfte Byzonderheden ; 
welken ik in zyn Lyk heb waargenoomen. 

In het Hoofd „ waren naauwlyks kentekenen 
van de Pyl- en Kroonnaad. Het harde Herfen- 

vlies zat by uitftek vaft aan het Bekkeneel. 
Langs heen, nevens de tegen elkander aan leg- 
gende halve Bollen van de Herfenen, tuffchen 
het zagte en het dunfte Herfenvlies, werdteen 
witte Stof , eenigermaate naar Lil gelykende, 
gevonden , welke door drukking Wei uitgaf, 
De Slagaderen van het zagte Herfenvlies, als 
oak die, welke met een enkelen Stam loopt on- 

der de Ringswyze Uitpuiling, die van derzelver 
Takken ook geheel rood was, bevonden zig met 

Bloed opgepropt. Daar tegen waren de Sinus 

Longitudinales , zo de opperfte als de twee zyde- 
lingfe , byna geheel toegevallen. Aan de mid- 
delfte flinker Lobus van de Herfenen , waar ter 

plaatze de Byftaanders , omtrent vier Uuren 

_ voor zyn Dood , hem de hand van zelf hadden 

zien brengen , werdt alles met Bloed doordron- 

en en bedorven gevonden. De Cortex was al- 

daar geheel rood , en de Medulla hier en daar met 

roode Stippen gefprenkeld. Op gelyke wyze 

was ook de Cortex in een gedeelte van de agter- 

fte flinker Lobus rood; als mede in de voorfte 

regter Lobus. Naauwlyks waren de halve Bol- 

jen der Herfenen ‚ van malkander af, over gee 
Ie boo- 
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boogen ;, of aanftonds’ kwam het Corpiis-callofin 
voor ’t Gezigt, fchynende hooger: verheven «te 
zyn dan gewoonlyk. „Mogelyk kwam zulks van 

‚de gezwollenheid. der onder ’t-zelve gelegene 
Slagaders „ die -met Bloed -,waren opgepropt. 
In de. Plexus Choroides der bovenfte Holligheden. 

van de Herfenen, welke, ten’ deele met Vogt ge= 
vuld. waren; ‚bevondt zig, eene Lymagtige Stof , 
aande gemelde gelyks Een klein: Steentje 
werdt ’er in,de Glandula Pingalis gevonden” — 

In. de. Borf?, was-de {linker Long van onderen 
ed aangegroeid „ zynde „in „haaren vuiterften 
Zoom, wit en hard als Kraakebeen. In de 
Sibille Auricula van het Hart, daar zig de on- 

_derfte Hol-Ader in dezelve inlaat, bevondt zig 

__E@enwaare Polypus (*); doch niet zeer groet sven 
een ‚andere, die-langwerpig was; in de Long: 
Slagader. De ‚Aorta; was , in, dat, gedeelte, 

welk inde Borft vervat. wordt, verhard, en 
in. derzelver „inwendige, Oppervlakte , tot aan 
de groote Kromte toe, werden. hier en- daat 

_ Uitgroeizels of. langwerpige, Viiliontdekt, van. 
eene Lilagtige-natuur, zo ’t:fcheen, „De bins 
nenfte Rok „beneden. die Kromte. ‚was ‘ver= 
dikt, en, na dat men,dien yan-den. Spieragtis 
gen Rok, die daar PB legt, hadt afgefcheiden,, 
"aar | > oai kwas 

Ì 6 Ì À ha ì 

il Te [Een Polypus betekent hier een Samengroeizel v, van, 
4 Bloed, 't welk taai en, fomtyds Vlies of Vleefchagtig is, 

van eene Takkige of Veelvoetige gedaante, waar van 
het dien naam heeft) «- -—-- … #90 & SR 

gok Deer, Wij 
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_ kwamen: ’ér kleine geele Gezwellen voor ’t oog, 
die ile gehouden heb woor Steatomtata, omrin- 
gende de Monden der Tufchenribbige Slagade- 
ten, en dezelve op eene ongewoone wyze ver: 
naauwende. “Ditris een zeer ‘zeldzaame Waar- 
neeming ; welke aanleiding” geeft tot nieuwe 
Bedenkingen in de Praktyk der. Geneeskunde.” 
‚ In den Buik, vertoonde zig de Maag op tweé 
plaatfen rood. ‘De Milt was aan het Middel: 
rift vaftgegroeid , en in dezelve werdt, gelyk 
van de flinker Long is aangetekend, eene wit- 
te, harde „-Kraâkbeenige plek. waargenomen. 

„IL 

“Een Jongeling van twintig Jaaren, in ’t mid- 
den van den Winter over ’t’ Ys een Balk draa- 
gende , viel zo “ongelukkig , dat ‘de flinkerzyde 
van zyn Hoofd door den Balk getroffen werdt, 
Aanftonds was hy buiten kennis; het Bloed 
ftroomde tot zyn Mond en ’t flinker Oor uit, 
met eene moeielvke, reutelende Ademhaaling en 
eene geweldige Hoeft. -Na het gebruik van 
Aderlaatingen en Klyfteeren , zyn. Hoofd kaal 
gefchooren “zynde, openbaarden zig drie Bui- 
len , welker grootfte haare Zitplaats. hadt bo- 
ven -het {linker Oor, onder den benedenkant 
van het Opperhoofdsbeen. Deeze Buil voor- 
tigtig opéniende, bevondt men in dat Been ee- 
he Breuk, die opwaards ftrekte tot aan de Pyle 
naad; als ook een andere fchuinfe Breuk naar, 

het 
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het Agterhoofd toe. Alles werdt in’t werk ge= 
fteld, ’t welk de hedendaagfche Kundigheidaan 
“de‘hand geeft, “ten opzigt van-de. Wonden en 
Beenbreuken des Hoofds. Des: ‘avonds kwas 
men hem eenige Stuiptrekkingen aan. ’s Ande. 
‘rendaags was de ongelukkige Lyder nog buiten 
kennis, doch het fnorken en reutelen hieldt Ops 
hoewel hy fcheen te blyven in een diepen (laap. 
Den vyfden dag, de Wonde verder opfnydenit 
de, werdt eerie zeer groote Beenbreuk ontdekt, 
die een hoek maakte met het Slaapbeen. Op den 
zesden dag werden de randen der Breuken, vol- 
gens de manier van den Heelmeefter Belofte „ 
met veele gaatjes doorboord, “Vervolgens ont- 

__ftelde ons- geen zwaar Toeval, behalve de Hoeft, 
__> tot aan den-zeftienden dag, wanneer de Liyder ; 

Ceb Deer. 

„onverwagts, van. zulk eene zwaare Koorts werdt. 
overvallen , dat hy fchudde en beefde wegens 
de. Koude „welke de Hitte voorging. … Derge. 
lyk eene Koorts kwam hem, op ’t zelfde Uur; 
den volgenden dag over. Den agttienden dag 
verergerde zyn toeftand. zeer‘, zodanig’ dat hy 
den negentienden, ’s namiddags, “met Stuipen 
en de Hik bevangen, overleedt.” >o hen 
… Met de verbaazende Beenbreuk; na zyn over: 
lyden in het Bekkeneel gevonden, en in detwee 

__ Afbeeldingen (Pr. IV. Fig. oven 3) vertoond, 
was het dus gefteld. . In het flinker Slaäpbeen 
ftrekte zig de Breuk tot in de uitwendige Gehoor: 

_ buis uit. In het {linker Opperhoofdsbeen was eene 
dubbele Breuk. De eene „omtrent ‘het mid: 

den 
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den van hét Slaapbeen, onder de Schubnaad be- 

ginnende, klom opwaards, en ging boogswyze- 
voort, eindigende naby den Winkelnaad. De 
andere nam aanvang uitde kromte van de ge- 
melde, juift van den omtrek der aanhegtinge 
van de Slaap-Spier aan het Opperhoofdsbeen, ven 
liep opwaards, regt uit, door ’t midden van dit 
Been, eindigende een Duimbreed van de Pyl-. 
naad. Dit zyn de twee Beenbreuken, die ik 
gezegd heb dat, toen hy nog leefde, reeds ge- 
zien [en aan de kanten doorbeord ] waren. , 

‘t Geen volgt werdt alleen in het ontbloote 
Bekkeneel ontdekt. De eerftgemelde Been- 
breuk ging door de Winkelnaad heen , dewyl 
derzelver boog door het Agterhoofdsbeen ne- 

_derwaards vervolgde, Zy liep aan de flinker 
zyde weder voorwaards naar het Tepelvormig 
Uitfteekzel. Het driekantig ftuk Beens, tus- 
fchen deeze Scheuren en de Winkelnaad begree= 
pen , was ingedrukt. Men vondt bet flinker 
Tepelvormig Uitfteekzel geheel los en afgefchei= 
den. van het Agterhoofdsbeen. Daarenboven 
{trekte zig die Breuk , dwars door dit Been , 
insgelyks boogswyze, uit, tot aan het regter 
Uifteekzel , op welke plaats het Tepelvormig 
gedeelte. t'eenemaal wan het Opperhoofdsbeen 
afgefcheiden was. In het regter Opperhoofds- 
been was ook een Breuk, die eerft van den on- 
derkant regt opwaards liep , en verder , een 
ftompen hoek maakende, fchuins naar agteren. 
Aan de flinkerzyde waren niet alleen nog twee 

Scheut 
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Scheuren , maar ook een voornaame Breuk, be- 
ven de. FofJa Jugularis en den Knokkel van het 
Agterhoofsbeen , uitlopende tot in het groo 
te Gat van dit Been. 

„Hippocrates heeft tot een Kenteken -gefteld; 
als iemand fterven. zal aan Hoofdwonden, op 
welk eene wyze ook,het Been gebrooken, ge- 
fcheurd ‘of, verbryzeld. zy „dat hem dan door-, 

___gaans.de Koorts,aankomt voor den vyftienden 
dag, in den Wintertyd., «oe 

> d d N kV: ens, 

ende ned nd 

„Een Man van omtrent vyftig. Jaaren, hadé 
aan de-regterzyde van zyn Borft een fterk klop« 
pend Gezwel , van koleur als de Huid, van ge- 
daante langwerpig rond. ‚ Het was, van ’t Borft- 
heen, tot aan den, Oxel , twaalf Vingeren lang, 
agt Vingeren breed „en ftrekte zig van drie 
Vingeren onder het Sleutelbeen tot twee Duime 
breed beneden de Tepel uit. De Kwaal was 
hem aangekomen, door eene Kneuzing , voor 
eenigen tyd aldaar gefchied , waar uit een Ge- 
zwel ontftond , dat allengs tot die grootte aans 

„ groeide. Hy klaagde over een zwaare knelling 
in zyne Borlt , benaaudtieid voor zyn Hart, 
en een drooge Hoeft. De Pols floeg flaauw, 

_ _oneenpaarig „ en was fomwylen naauwlyks ge- 
voelbaar. Op deeze wyze heeft hy , met veel 
ongemak, zes Weecken lang geleefd, tot dat hy 
eindelyk ftierf. 

L, Deer T % Gef 
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* Gezwel onderzoekende, toen hy overlee- 
den was, bevondt men ’t zelve, ten grootften 

deeles, gelegen onder de Borftfpier ‚en voor een 
gedeelte onder de voorfte Zaagfpier , of, kleine 
Bórftfpier.” Deeze Spieren ‘weggenomen zynde, 
openbaarde zig zwart geftold Bloed, met eeni- 
ge eter gemengd , en ‚toen men die ook hadt 
uit ‘den “weg geruimd, kwam ’er een Gat voor 
den dag,’ van genoegzaame wydte om ‘er den 
Vuft gemakkelyk te kunnen infteeken: want de 
derde, vierde en vyfde der egte Ribben waren, 
met haare Kraakbeendêren zelfs , door Beenbe- 

__derf weggeknaagd. Toen openbaarde zig te- 
vens ket geborften Aneuryfma C°), ’t welk een 
Zäk was , zig van de uiikomfte der dorta uit 
het Pericurdium tot âan den oorfprong van de 
flinker Suvciavia' uitftrekkende. (Zie Pr. Vs 
Fig. 1.) Deeze Zâk bevatte agtendertig Polypi;, 
alie van % egte foort (f/, Plaarswyze om el- 
kander heen ‘gelegd. De grootfte derzelven 
woog wyftien Oncen, een ander zes Oncen en 

vyf Dracimen, de overigen. minder. Allen te 
fae 

“© [-Aneuryfma noemt men de berm eie’ van een Slag. 
dder ;gemeenlyk , hoewel oneigen Sisgader-breuk vertaald 

wordende ‘* ten minfte in zodanige Gevallen, daar geen 
ópehing noch uitftorting van Bloed plaáts: heeft] 

(f) [Oimnes veros-; zegt-de Schryvers verftaande waar” 

fehyulyk zodanigen, die volkomen Viies- of Vleeichagtig 

waren; niet fmeltbaar noch broofch ; gelyk enkel geftold 
of gefiremd Bloed. ] 

ed 
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famen hadden zy de zwaarte van drie Ponden; 
elf Oncen en twee Drachmen. Die Zak was 
wan otideren, voor een gedeelte, famengegroeid 
“ámet het Middelrift , en van vooren , gedéeltes 

yk, met het Vlies, dat de Ribben inwendig 
bekleedt. De regter Long maakte, door haare 

aângroeijing , één Lighaam met dit Vlieg, zyn- 

de, ter grootte van het Aneuryfina , naät âgte 
fe ‘En om hoog gedrongen. Het Vlies’ telf 
was op verfcheide plaatfen zeer dik ; zodanig 
dat ‘hetzelve , daar het met de Long vêreenigd 
‘was , een halven Vinger evenaarde. De flin- 
ker Long was wel gezond, doch zwom in eené 
groote veelheid van Weiagtig Vogt. Eindelyk, 

daar vertoonde zig eenige Omtfteeking aan de 

ak Mad ; : AT 
is en Vv: 

_ Een Zeevaarend Perfoon was, gedüurendé 
drie Weeken tyds , zeer gekweld geweelt met 

hitte en fcherpheid , benevens eene fteekende 

Pym’ in de Borft , eene moeielyke Ademhaaling 

en aanhoudende drooge Hoeft. Door ’t gebruik - 

van bekwaame Geneesmiddelen was de hitzig- 

heid in de vierde Week geheel over; maar de 

koelling.in zyne Borft en de moeielyke Adem. 

haaling. namen in tegendeel zodanig toe ; dat 

hy dikwils gevaar liep van te verllikken. Deeze . 

Kwaalen hebben daarna, nog zes Weeken lang, 

hoewel niet altyd mer de zelfde hevigheid, aan= 
Th Dern Ta ge: 
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gehouden ‚“terwyl de Lyder nu eens beter dan 
eens’ flimmer was. … Eindelyk nam de moeielyk-_ 

heid, der Ademhaaling tot den hoogften trap 

toe 3 hy ontlaftte , met roghelen , een witte, 
Lymagtige Stoffe „ onder welke veel Bloeds ver- 
mengd. was : zonder eene groote verzwaaring 
van zyn Ongemak was ’t hem onmogelyk op de 
eene of andere zyde van zyne Borft te leggen; 
maar-op/zyne Rug kon hy het houden. In dee- 
zen toeftand eindigde hy zyn leeven. 

De Borft geopend hebbende , zag men, dat 
de Longen. naar agteren en naar de zyden ge= 
drongen waren , en zeer vaft gegroeid aan het 
Vlies, ’t welk de Ribben bekleedt. „ Boven het 
Middelrift, dobberde eenig Geelagtig Weivogt. 
Het middelfte en de voorfte zydelyke deelen 
van de Borft , waren vervuld met het Hartzakje 
(Beria zynde dit zeer uicgefpannen en 
Loodverwig. Hetzelve gaf , toen men het o« 
pende ‚omtrent vier Ponden Bloedig Water uit, 

Bovendien was de geheele Oppervlakte van het 
Hart, in den ganfchen omtrek „ oneffen, erì 
„bezet met groote , lange en breede Villi , vere 

toonende zig als van fpongieus malfch Vleefch. 
Door middel van deeze Lappen, die zig ver uit- 
ftrekten , was ook de bovenfte Ventriculus zeer 

‚ vaft gehegt aan het Pericardium. 
Gelyk de Villi des Harts uit het Weides Bloeds 

gevormd worden , zo gaan dezelven ook den 

_meeften tyd famen met de |t van € 
Pericardium. 

BEANS Zie 
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‘Zie Fig. 2 van Praár V, alwaar het Hart 
met zyne groote breede geplooide Byhanggels of 
Lappen vertoond wordt. 4 

VL 

Een Jong Mansperfoon, aan de Teering ge- 
ftorven „ hadt eenigen tyd voor zyn dood ge= 
klaagd over Pyn in zyn Balzak. Toen men dit 
Deelen onderzogt, werden in den Balzak drie’ 

_ Lighaamen ontdekt, van gelyke grootte en 
rond, weshalve men oordeelde, dat die Man 
met drie Ballen voorzien ware.’ Den Balzak 
vervolgens, in zyn Lyk, geopend zynde, opene’ 
baarde zig, behalve de twee Ballen die zeer wel 
gefteld waren, een derde Lighaam', dezelven in’ 

„gedaante en grootte volkomen gelyk; zo dat de 
_Man, toen hy leefde, met reden , indien ’er 
ooit waarlyk iemand geweeft is, voor een Trior= 
chis heeft mogen gehouden worden. Dit derde 
en buitengewoone Lighaam nu, zynde in ’t mid- 

__den tuffchen de twee. waare Ballen geplaatft ; 
was eene Blaas met Water gevuld, of eene Hy. 
datis, ontvangende haare Slagaders van de Zaad- 

‚Slagaderen, en haare Aders aan de Zaad-Aderen 
terug geevende, … Bovendien. werdt hetzelve, 
door middel van een ftevig Vlies, met de Zaad- 
voerende Buis van de {linker Bal famengehegt. 
Men kan niet twyfelen , of de onnatuurlyke ver. 
andering van het Celluleus Geweefzel heeft oor- 
fprong gegeven aan dic buitengewoone Lig- 

haam; 



204 ONTLEED: EN GENEESKUNDIGE 

haam, even gelyk aan alle.de Hydatides. Dee- 
ze Waarneeming kan derhalve dienen om het. 
Gevoelen der beftaanl) kheid van drie Ballen in een 

Menfchelyk Lighaam in twyfel te doen trekken, 
en miffchien geheel om ver te ftooten. Want 
alle Schryvers , die van Triorchides fpreeken , 

hebben daar van gewag gemaakt als hebbendedrie 
ronde Lighaamen, gelyk van grootte, in den 
Balzak beflooten, en op ’t Gevoel kennelyk ; 
maar ik heb tot nog toe geen ééne Waarneeming 
befchreeven gevonden, dat dit derde Lighaam , 

’ welk tegennatuurlyk was, een. gelyk maakzel 
hadt als de Ballen, en een eigen Receptaculum Se- 
sninis, en bygevolg een derde, of anders in een 
er twee gewoonlyke; ik wil zeggen, zodanig; 
dat zulk een derde Lighaam, met al het gene tot 

een wezentlyken Bal behoort voorzien ware. 
_ Deeze Waarneeming is my medegedeeld door 
den Heelmeefter van het Ziekenhuis der Zeelie- 

den te Petersburg, die over den yder beeft ge- 

gaan, en zelf, ’t gene in de twee Figuuren ver- 

toond wordt, naar *t leeven heeft afgetekend. 

H 

AAN» 
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“ AaNwYziNe VAN DE BETEKENIS DER | 
“AFBEELDINGEN, ‚ Jk 

oes OAT ek 

: PLAAT IV. “aa A 

5 ig. 1, Een Bekkeneel van agteren en van de flin- 
ker zyde gezien, waarin de zogeriaamde 
Driekantige Beendertjes des Oppeérhoofds 
zig zonderling fraai en ver 

toonden. En RE 

__ Fig. 2 en 3. Een buitengemeen zwatte Brei van't 
Bekkeneel , of liever verfcheide Breuken, 

k zig door her Slaapbeen , Opperhaofds- en 

Agterhoofdsbeen uitftrekkende, dooreen 

Val op ’t Ys, ineen Jongman, die ‘erden 

negentienden dag aan ftierf, «> 

PAAR V. 

Fi. xs Een zeer groote Zak van een Slagaderbreuk, 
vol Vleezige Samengroeizels. 

__ Fig. 2. Een Hart met menigvuldige geplooide Lap- 

4 _pen of Byhangfels, die het Hartzakje groo- 
telyks hadden uitgefpannen. 

Fig, 3. De flinker Bal, met het aangegroeide Lig- 

i haam, waar van in de laatfte Waarnee- 

ming gefproken is, van twee Hann ver- 
JN toond. / 

De Lettersbetekenen in-deeze Meau het bad 

A. De flinker Bal. 

gen De Zaad-Slagader. 

— 

B De valfche Bal, EE een Hydatis. Re 

4 DEEL. T 4 4 D. 
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D, Een Slagader , die van de Zaad Slagader aan den 
__valfchen Bal gegeven wordt. . 

E. De Zaad-Aders. 
F. De Aders, die van den valfchen Bal naar de 

Zaad-Aders gaan. 

G. De Zaadvoerende Buis. 
H. De Aderlykeen SlagaderlykeVaten van den val- 

fchen Bal. 
JL. Een dikke Band (Chorda) , zig van den valfchen 

___ Bal uitftrekkende tot aan de Zaadvoerende 
Buis, en zig daar mede vereenigende, doch 
digt van zelfltandigheid, zonder eenige holte. 

Op PLAAT V. is ook gebragt, 

Fig. 4. Zynde de Afbeelding van het Mesje ,’t welk 
door den Heer Sharp tot zyne nieuwe ma- 
nier van de Staar te ftryken gebruikt wordt, 
‘in het Oog vertoond. Zie de volgende Ver- 
bandeling. 



BESCHRYVING 
< _ VAN EEN NIEUWE MANIER 

oM HET 

HOORNVLIES VAN’T 00G 
TE OPENEN, 

TOT UITHAALING VAN HET 

_ KRYSTALLYNE VOGT; 
DOOR DEN Heer 

SAMUEL SHARP 

ddaoer van Guy's Hofpitaal en Lid der u ope 
byke, Societeit van Londen, 

Voorgelezen den 12 April 1753. 

u (Philo. Tranfaët. 1753. Vor. XLVIII. P.L Pp: 161.) | 

SSISISISISISIEK 

E Operatie, om het Kryftallyne Vogt uit 
het Oog te ontlaften , tot geneezing 

van. dat foort van blindheid, welke de Staar 

(Cataraëta) genoemd wordt , is, weinige Jaa- 

ren geleeden, uitgevonden door den Heer Da- 
viël, die dezelve op een groot getal Lyders in 
’t werk gefteld heeft, en zulks nog voortgaat te 
doen met eenen merkwaardig goeden Uitflag „ 
gelyk ik onlangs verftaan heb uit een Berigt,,dat 
men geenszins in twyfel kan trekken; naamelyk 
van den Heer Morand, blyvend Sekretaris van 

1 Deer, T 5 de 
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de Akademie der Heelkunde te Parys. Onder- 
ftellende derhalve my toegeftaan te worden, Ee 
de uithaaling van ’t Kryftallyne Vogt door de 
Ondervinding is gebleeken eene nuttige Manier - 
van Geneezing te zyn , zo neem ik hier de vry- 
heid, aan de Societeit eene nieuwe Manier voor 
te ftellen om de Inífnyding van het Hoornvlies te 
doen , volgens welke, zo ik my verbeeld, de O- 
peratie van den Heer Daviël veel zal verkort 
worden ‚ de Lyder minder pyn zal hebben uit te 
aan, en ieder verftandig Operateur tot de On- 

‚ derneeming in ftaat zyn. ĳ 
Stel den Lyder in de zelfde plaatzing als tot 

het Siryken van de Staar, °t zy de Oogleden van 
elkander houdende met uwen voorften Vinger 
en Duim , of laatende een Helper het bovenfte 

Ooglid opligten, terwyl gy zelf het onderfte ne- 
. der houdt. Steek alsdan de Punt van een klein 
Mesje , welks. gedaante hier is afgebeeld (Zie 

Pr. V. Fig. 4), houdende de Scherpte naar om 

laag, naby den omtrek van het Hoornvlies, 
door hetzelve heen , in de voorfte Kamer van 
het Oog, met zulk eene (trekking, dat hetzelve 
Horifontaal , tegenover de dwarfe middellyn des 
Oogappels , voorgaat. Daarna moet gy hetzel- 
ve naar de Neus toe , door het Hoornvlies 
heen, van binnen buitenwaards brengen, zo 
digt aan den omtrek als by het infteeken. 

Wanneer gy de tweede (teek gedaan hebt; 
zo laat de Punt van ’t Lemmer een zevende van, 
een Duim buiten de Oppervlakte van het Hoorn= 

Vlies 
te 



4 Oog TE OPENEN ‚ DOOR DEN Heer S. SHARP. 299 

‚ vlies uitkomen, en fny dan aanftonds het Hoorn- 

‚vlies benedenwaarts door „ haalende het Mesje 
„ _ naar uw toe, terwyl gy de Snede doet. Ver- 

_ volgens moet gy, zagtelyk , met uwen Duim 
drukken tegen het onderfte deel van den’ Oog- 
bol, om de Staar uit het Oog te doen fchieten , 
en de Operatie wordt, naar de verfchillende 

 Omftandigheden , voleindigd, even als in de 
Manier, die door den Heer Daviël voorgefteld is, 

Een buitengemeen _ voordeel fchynt voort te 
komen uit het gebruik van dit enkele Werktuig; 
en miffchien uit de gedaante van deszelfs Lem- 

_ mer, 't welk van de Punt af tot aan het Hegt 
toe geduurig in breedte toeneemt; want, door 
dit middel, blyven de gemaakte Openingen zo 
nauwkeurig met het Lemmer gevuld, dat ’er 
zeer weinig van het Waterige Vogt uitloopt 
voor dat gy de Infnyding begint te doen, en 
bygevolg behoudt het Hoornvlies , gedurende 

dien tyd, zyne verhevenrondheid; daar, in te- 
gendeel, als men een Werktuig gebruikt omde 

‚_fteek tedoen , en anderen om de gemaakte Opening 
te verwyden, het Hoornvlies onmiddelyk flap - 
wordt, by de uitvloeijing van het Waterige Vogt, 

Min» welk de Operatie langwylig en ongemakkelyk 
maakt; : ’t gene de Ondervinding my zelf geleerd. 
heeft in een Lyder „ aan wien ik de Operatie 
met een Schaar verrigtte, gelyk door den Heer 
Wiek is aanbevolen. 

Des 7 BE 
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HISTORIE en OORDEEL 

VAN EN OVER DE 

| warner 
DOOR 

SAM. CHRIST. HOLIMAN. 

Voorgelezen in de Vergaderinge der Leden van de 
Koninkiyke Societeit van Gottingen , den 

3 Auguftus 1754, 

(Comment. Saciet. Reg. Gotting. Tom. IV. p. 271.) 

Vervolg van bladzyde 43, 

SISSISISISISISI SISI SISISNSISISISIEK 

VIL Men kan derhalve de eene een Wiskundige, 

de andere een Natuurlyke. Aantrekking noemen. 

Ewyl NEewronN derhalve in beide de be- 
tekeniffen dus de Verdediger der Aan- 

trekkinge was, of ten minften fchynt geweeft, 
te zyn; wat wonder dan, dat vele anderen door 
“ gezag van dien groten Man zyn bewogen , 
om na hem in beide die betekeniffen derzelver 

Verdediging op zig te nemen? In twee foorten 
verdelen zy zig, of kunnen ‘zy ten minften ge- 
voeglyk onderfcheiden worden, die na Ne w- 
TON de Verdediging der Aantrekkinge op de 

eene, 
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eene of andere wyze op zig genomen hebben, 
„Want naardien NewroN in zyne Wiskundige 
Betogen dit woord gebruikte, en ter dier plaat- 

fe door *t zelve niet verftond eene foort of wyze 
van Werkinge, noch eenige natuurlyke oorzaak of re- 
den, maar flegts een Haot Uitwerkfel, of de 
Neiging der „Ligchamen om. by elkandéren te komen, 

uit, welke oorzake, ’t zy werkende ’t zy aandry- 
vende, dezelve oak voortquame; zo mogen we 

dit. onderwylen den Wiskundigen zin van dat 
woord noemen, _En in dezen zin, welke niets 
vervat Pe, dat tegens de natuur der dingen ftry- 

dig, en, niet door menigerhande ondervindinge 
| overlang. bewezen is, hebben ook vele' lätere 
Natuur- en Wiskundige Schryvers dit woord 
hedendaags gebruikt. Doch van dezen Wis- 

kundigen zin des woords verfchilt hemelsbreed- 
te die andere Betekenis, die eertyds by de Lui- 
den der Peripatetifche en Scbolaftikfche W'ysbegeer- 
te in gebruik was; waarvan we gezien heb- 

ben dat Newron niet geheel afkerig was, of 
zig ten minften niet genoeg daar voor Bewâgt 
heeft ; en waardoor Zy» die dit woord gebruikt 
ten in het uitleggen van de verfchynfelen der 

natuurlyke dingen, zig inbeelden zekere natuur- 
Iyke Oorzaak, of ten minften zekere Wyze van 
werken aantewyzen. Wy hebben daarvan te 
voren de getuigeniflen gezien van één’ of twee 
geleerde mannen , die ten dele voor, ten dele ’ 
in den tyd van New Ton leefden. En indien 
iemand daaraan twyfelde, zouden we veel meer , 

J, Deer, / ja 
« 

« 
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ja wolken van getuigeniflen voor den dag kun- 
nen brengen. Niet veel minder zal ook het gee’ 
tl der genen zyn, die na. NewrToN dit woord 
in denzelfden Natuurkundigen tin gebruikt heb- 
ben; ja zo groot is dat getal, dat men het naauw- 
lyks kan optellen. Inderdáad, deze Naruur- 
kundige Aantrekking is ten onzen tyde zo alge- 
meen geworden in de Schriften der Natuurkun- 
digen, dat men den naam van eenen goeden Fi- 
lofoof of Naiuurkundigen van velen, en’ zelfs 
wel van zulkén, die tot het gemene Volk ganfch 
niet Debed naauwlyks worde waardig ge- 
keurd, ten zy men overal, in ’'t aanwyzen det 

natuurlyke oorzaken , aan Aantrekkingen plaats 
vergunne.. Ik vrees daarom ook, dat niet wei- 
nigen, die dit miffchien in ’t vervolg lezen zul. 
Ten, ’t welk ze hier over dat onderwerp berede- 
neerd vinden, toe zullen fchryven of aan On- 
wetenheid der patuurlyke dingen , of ten min= 
Âten aan eene zugt om van anderen te verfchil- 
len en hen te berispen. ’t Zal egter de pyne 
waard zyn afzonderlyk eenen of twee Mannen 
te horen, die boven anderen eenig, gezag heb- 
ben, die als voorgangers de overigen aanvoe- 
ren, en die hunne mening over dit onderwerp 
klaar en duidelyk openbaren. 

Vr 

7 

er 
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Vil. Dat deze laat le nieuwlings verdedigd is, 
ek words inet cen aanmerkenswaardig Voor. 
garoaren,. beeld beveftigd., 

Ie sE 

_ Eershalve en om onze agting te betuigen, zul- 
Jen we. inzonderheid aanhalen den zeer beroem- 

_ den Heer Perrus vaN MUsSSCHENBROEK, 
onder de lateren een’ dapperen Verdediger van 
deze Aantrekkinge , en wy zullen hem over deze 
zaak horen rederieren. Deze zeer geleerde Man 
Baf, verfcheide Jaren geleden ‚ tot groot nut 
der geleerde wereld, in t licht de Proeven der 
Akademie del Cimento (*), welken hy uit het Jia- 
diaanfeb in t Latjn“vertaald, «en met zeer fraaye 

atitekeningen “vermeerdert ‘hadt. Hy plaatfte 
_vor dat Werk een Redenvoering over de Manier 
om Natuurkundige Procven te nemen , welke ’t my 
geheugt „ dat ik niet zonder groot nut, en te- 

geiyk met groot vermaak , voortyds heb gelezen, 

In die zelfde Redenvoeringe heeft hy reeds ten 

dele gedaan; ’t geen wy hier bedoelen : want 

hy belooft daarin te zullen fpreeken , ‘niet ten ge- 

valle der Engelfchen , die gene zwarigheid mas 
ken , om het ‘woordt Aantrekking gedurig in 
hunne leringen te gebruiken, maar’ veeleer 
BE, en zo als ’t eenen ‘Hollander voegt, en 
„Aan eenen regtfchapen Man betaamt „ die de 

Waarheid lief heeft , en de Partyzug:t ten hoog- 

ten haat ; sen die meer dan twintig Jaren tyds 

alle niet 

_ @)Tentamína Aeaiemie del Gimento, 

2 1. Deen 
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niet, weinigen arbeid heeft te koft gelegd in de 
Uitwerkfels der Nature te verzamelen , waarte- 
nemen en te onderzoeken sen in ’%t Sten 

van hunne oorzaken, ontrent byna alle foorten 
van. konften en wetenfchappen. Deze zeer ge- 
leerde Man nu,zegt vervolgens , dat hy. aliyd 
geleerd beeft ; dat in alle Ligchamen, die hem zyn 
voorgekomen „ bewegingen en uitwerkingen zyn, die 
geenzins door de uitwendige, drukkinge van eenige 
rondsom awevende Vloeiftaffe kunnen uitgelegd of be. 
grepen worden; : ja ‚ dat de Natuur zelve veeleer alom 

zoept.‚ dat er ‘eene andere Wet is, die de Ligchamen, 

is ingeflort ; waardoor Zy Zonder uitwendige aandry- 

vinge naar elkanderen gevoerd, worden. „ Hiervan 

fchynt de zeer beroemde Man ‚zig zo verzekerd 

te houden, dat het weinig verfchilie, of hy.zou 

zelfs openlyk die Filofofen, welken zig aan het woord 

Aantrekking floten , verklaren voor menfchen, 

die- van alle natuurlyke dingen onkundig zyn, 

en voor loutere uitfchryvers van anderen. Want 

hy-gelooft het naauwlyks mogelyk , dat iemand, 

al was by-balf blind, indien by maar met de la 

men zelve proeven genomen heeft, niet ten allerbaar- 

biykften zou zien de menigte verfchillende dantrekkin: 

gen der ligchamen (u). } 

Met niét minder yver was de zelfde zeer ge: 

leerde Man nog aangedaan, wanneer hy in ’ 

Jaar 1741. de twede uitgaaf van, zyne (Elementa 

Phyfices)  Beginfelen der Natuurkunde, bezorgde, 
en 

(u) Vide Oration. cit. p, 33 & fq. 
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en daar eene nieuwe Voorreden voor ftelde ; 
‚fehoon hy egter tegelyk ronduit erkende , dac 
het hem nog duifter voorguam , hoedanis deze 

aantrekkende Kragt zy; boe dezelve in de Ligebathek 
zy geplaaift ; op welke wyze ze op andere Ligcha- 
men, én in welke evenredigheid van afflanden zy 
altyd werke : en meende hy, dat de fchranderften 
mif]chien nimmer zo verre Zouden komén, van te we 
ten op welke wyze de Aantrek-kragt oe 5 doch 
et fchynt hem toe „ dat wy nogthans niet meef 
blyk hebben, koe blt Ligchainen tegens elkande- 
ven aanlopende en rakènde , op elkandêren were 
ken; wat Kragt is in een bewogen Ligchaam; 
hoe zy van het een in ’t andere overgaat, enz. In ’t 
Werk zelve bekent hy voor de vuift, ontrent 
het begin der Verhandelinge van de Zantrkhd 
der Ligchamen, dat deze zwarigheden altyd overbly- 
ven, ie weten , dat men niet kan begrypen, hoe de 
Ligchamen , die van elkanderên gefcheiden en, afge 
zonderd Zyn , op elkanderen werken ; dat bet zyn 
moeft , dát hunne werking verrigt word door de 
midden-tu(]thenwydie + maar boe kunnen wy eene 
werking begrypen Zonder onderwerp, waat zy in is ? 
Hier vinden we geen uiteinde, befluit hy. Doch in 
dit opzigte trooft hy zig , en verfterkt zig hier. 
mede in de verdediging van ’t gevoelert, welk 

hy omhelsd hadt , dat men de werkingen van Lig- 
ehamnen , die elkander uitwendig aanraken, niet baren 

‘ werflaat ; 5 dat ons verborgen is, wat Krik zy; hoe | 

dezelve uit het eene in bet andere Ligchaam over. 

ga, hoe zy een Ligchaam medevoere ; hóe Zy daarin … 
Í. D EEL, Vv bye 
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blyve; en dat men niets ziet moch. begrypt, dan de 
daaglykfohe uitwerkingen; zodat de Sterveliugen even 
bind zyn „ ten aanzien der beginfelen, die uit wene 

dis, als die inwendig werken (a). 

IX. Ver volg, van 4 zelfde Onderwerp. 

Door dit zyn oordeel en deze, toeftemminge 
heeft de zeer geleerde Man de zaak der dantrekkine 
ge veel bevorderd by allen, die zyne grote vers 
diepften in de natuurlyke Wysbegeerte , gelyk 
billyk is, hoog fchatten. De rondborftige en 
waarheidlievende Man fchynt egter federt dien 
tyd eenigzins van gevoelen veranderd , of ten 
minften van de Filofofen, die de Aantrekking 
min begunftigen , zagter gedagten gekreegen te 
hebben. Want hy heeft niet alleen , in zynelaat- 
fte (Anfbitutiones Pbyfice) Natuurkundige Onderwy- 
zingen  die-te Leiden in ’t Jaar 1749, gedrukt 
zyn , die hoogdravende en fcherpe Voorreden 
geheel agter gelaten : maar in ’t werk zelve over 

de Aantrekking der Ligchamen veel zagter oor- 
deel geveld; ja , in plaatfe van de te voren aan- 

gehaalde , lezen we daar thans deze hd d 

Dit gevoelen heeft egter groote zwarigheden ; te we 

ten ‚dat we niet begrypen kunnen, hoe Dan. 

die wan elkanderen afgefcheiden en afgezonderd zyn; 
op elkanderen kunnen werken : dat het noodwendig is $ 

„dag . 

(a) Loc. cit 5,492. edit, 1741e &5 667. edit. 1748, 

ee | 
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dat hunne werking in een-midden tuobenwydre sUer= 
zigt worde; maar boe kunnen. we eene: werking begrye 
pen zonder-onderwerp ‚ waarin-dezelve is 2 IWy. ben 
kennen opregielyk „dat bier, geen uiseinde is-te vin« 
den. «De opregte: Man ‘ontkent derhalve: hier, 
dat ’er geen ‘uiteinde is te vinden, ’ welk hy-in 
de vorige uitgave gezegd had vafvhem nog niet‚ge- 

vonden te zyn. -Doch hier zelfs zoekt hy nog 
een fchuilplaats in de zelfde te voren aangehaale 
de zwarigheden , die men in de uitwendige. Aane 
ftotinge der Ligchamen ontmoet. ‘Maar wy twy: 

_felen geweldig , of 'er wel velen zyn onder die 
„genen, die deze natuurlyke Aäntrekking na den 

… zeêr beroemden Heer: Miuffibenbroek … heden: 
__daägfch beweren „ welken'die zwarigheden, die 

wy niet Ontkénnen dat mén ontrene de Aanftos 
tinge der Lbigéhamen oûtmoet, en die we gaarne 
bekennen dát geenzins klein zyn, even zeer heb: 

_ ben onderzogt „ en dus-door dezelven even zeet 
bewogen zyn „ omt die Aantrekking te: verdedis 
gen , €En of de meeltén ofider hen niet veeleer 
tot tocftemming eù het verdedigen van’ die 
ftuk gebragt zyn door het enkel gezag van” dese’ 
zelfs Voorftanderen ? Dan hierby ‘kan by velen 
nog eene andere oorzaak komen. Het fehynt 
hamelyk aan velen een verdrietige en onedele 

> zaak, de blote Ondervinding te volgen in het ver- 
| “hier van de natuurlyké -dingen’, daag alleen 

te moeten beruften , en te belyden an érkens 
‚nen ‚ dat de eerfte oorzaken der natuurlyke din- 

gen, en hare wyzen van werken , ons weinig of 
“te, DEEL Vv 2, niet 

Î 

, 

\ 
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niet bekend zyn. Want dan fchynen die verhe- 
ven Verftanden , bequaam en geboren om tot 
den hemel te vliegen , niets te hebben om’'er de 
fchranderheid van hunnen geeft op te oeffenen, 
en deszelfs kragt aan de wereld te tonen : dan 
hebbenze niets , ’t geen ze als het hunne kunnen 

aanmerken ‚ welks uitvinding zy zig zelven mo- 
gen toefchryven , en waardoor ze voor een tyd 
lang op de tongen kunnen zweven. Wanneer 
wy ook moeten bekennen, dat wede eerfte oor- 
zaken der dingen , en derzelver wyzen van wer- 
ken niet kennen : en derhalve in de enkele On- 
dervindinge der Verfchynfelen moeren beruften, 
uit welke Ondervindinge men alleen t overige, 
dat daaruit voortvloeit , flegts kan weten ; dan 
moeten we noodwendig bekennen en worden 

handtaftelyk gewaar , dat de palen van ans ver- 
ftand zeer bekrompen zyn ten nl, vo. de 

kennifle der dingen , die met ’er daad in wezen 
zyn; hoeveel wy niet weten , en integendeel 

hoe weinig wy weten ; en dit zelfs nog maar tot 
eenen. zekeren bepaalden trap. Dit nu fchynt 
aan velen droevig en al te hard te vallen; waar- 
om de meeften zig aan Onderflellingen en Befchoue 
wingen, die de vrugtbaare Verbeelding opgeeft, 
en waardoor ze by anderen eenige eer zoeken in 

te leggen, zig veel liever willen overgeven, 

dan in eenezo verdrietige en onaanzienlyke waarheid 

te beruflen. 
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X. Over deze Natuurlyke Aantrekking flaat hier in- 

zonderheid te oordeelen. N Ke 

‘Thans keren wy weder tot onze Aantrekking 
welker Lotgevallen en eenigen harer Voorftande- 
ren , doch zulken die wel voor alle de overigen: 
kunnen doorgaan , van ons opgenoemd zyn. 
Wy zullen nu over dezelve ons Gevoelen regt uit 

_ openbaren; Wy hebben egter hier metde: Wis=, 
kundige Aantrekking , gelyk wy ze te voren: 
Roemden, byna niets tedoen: want zy “betex 
kent alleen een bloot Uitwerkfel, namelyk zeke- 
re Nadering der Ligchamen tot elkanderen , van 
welke Oorzake die Nadering ook ontftaan moge. 
Ook zal iemand niet ligt-zo harde berifper van 
zaken of woorden zyn, dat hy zig aan *t gebruik 
van dit woord zou floten, ‘of (indien ’er iemand 
gevonden wierd) dat hy-anderen de Wet zou 
kunnen voorfchryven, om dat woord niet langer 
te gebruiken. ’t Geen wy evenwel zien, dat 
NewTron fchynt gebeurd te zyn, dat hy, niet- 
tegenftaande de. zo menigwerf herhaalde be- 
hoedzame en omzigtige waarfchuwingen, egter 
door de dubbelzinnigheid van het woord, zo als 
het fchynt, misleid en van den regten weg afge- 
leid is; hebben anderen dat zelfde niet met vele 
reden te vrezen, fchoon ze zelfs niet min 
fchrander dan NewrToN mogten wezen? Heb- 

ben anderen dit niet veel meer te vrezen, die 
een zo groot Verftand gantfch niet bereiken? — 
En fchoon allen, die dit woord in dezen zin ge. 
„bh Deer, V 3 bruie 
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bruiken; gewis veilig en vry vanaftedwalen mog 
ten zyn, zodat-ze nimmer gevaar: liepen van dit 
Woord te misbruiken; zou men dan nog egter 
niet altoos te dugten hebben ‚ dat anderen hun 
voorbéeld. qualyk mogten wolde, die. omtrent 
deszelfs-gebruik zo omzigtig niet waren, en die 
dus-vaor-nieuwe dwalingen en verwarringen-een 
deur zouden openen? Dan, dit-moet men overs 
laren. aan ’t1 Oordeel der genen ; wienrde geles 
genheid om den zin wan dit woord te gebruiken, 
meermaalen: voorkomt. > ’t Luft ons’ liever des. 
zelfs- Natuurkundige betekenis nategaan, en-des 

zelve in % koene te onderzoeken. ro 

XL Welker ware Aart daarom naaukeuriger ouder 
ALJIG egt wordt, 
À d ve eid RB 

_Uit- het gene wy teëds hebben bygebragt we: 
gens deze betekeniffe wan ’t_ woord “aatreke 
king; blykt genoëgzaam, dat den natuurlyken 
Ligchamen dan wordt toegefchreven eenige 
Kamtrekking af eene kragt om aantetrekken, die 

hun natuurlyk is; wanneer de Nadering, of de 
onderlinge Samenhang der Ligchamen, die tot 
elkanderen naderen of onderling famenhangen , 
niet afhangt van eenige Vloei ftoffe, die, het 
eene naar het andere van buiten daard, of die 
beiden Qttiringt en famendrukt ; maar wanneer 
dezelve veeleer zodanig afhangt van de Wer: 
kinge der Ligchamen zelve, die tot‘elkanderen 

djs naderen of onderling famenhangen, dat in het 
A « Lig: 
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niger CA, by voòrbeeld „de reden nele 
opgefloten: zy „ waarom - “het” Lighham B tot A 
nadert, of daar mede famenhängt;'en, van den 
anderén kant, dat in“B de’ reden vöpbensten 
Zy, wäarom A tot B hadert óf. daär- mede fd. 
menbangt: zo dat zuiks oök ‘zélfs plaats hebbe 
in Een grote tuflchenwydte tuffchen A en B. Ja, 
die deeze Aantrekking verdedigen, willen zelfs 
miet dulden, dat uit A ièts' zóu ditpaafr 
voorbeeld eenige fynder deteltjes óf'eerfige 4 
ftof, door welker middel A op B wêrkt, en ke 
zelve, als” wate, tot zig lokt: ganfcù ofet; dr 
zy willen veeleer dat A op B en Bop A werkt 
zonder eenige, andere verfchillende omdryvende 
of eenigerhande eigene tuffchen beide vloëijen- 

de Stoffe; fchoon die twee Ligchamen op het 
‘alleriinfte òf op het allerverfte van elkander ge- 
“fcheïdèn zynt en dit beweren zy dat eerft-de eg- 
(geven “waâatlyk zo geheten ‘Aaurrekking is, Het 
zou gemakkelyk vallen uit ontelbaare plaatfen 

—___en getuigeniffen van Schryveren , die over dit 
ftuk geharïdeld hebben, aafitetonen , dat wy aan 
die van ons serene genen verkêerden zin 

fchynen (oetedigten. « „Doch, wat hebbenwe in 
eene klare) zake omwegen van noden? Laten- 
“we maar dan dat ééne getuigenìffe gedagtig Zyn, 

welk wy uit “den. wydvermaarden Here VAN 

‘MusscueENBRoEkK beten hebben aangehaald; 

en dan zal 'er niet meer te twyfelen vallen. Die 

zeer geleerde Man beweert, dat ‘er in alle Ligs 

-_chaamen, die hem zyn voorgekomen, bewegingen en, 
Cr el Deer er uibe' 
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uitwerkingen zyn, welken geenzins door de uitwendige 

drukkinge van eene rondsomzweevende V loei - floffe kun- 
_men uitgelegd of begrepen worden: Ja , dat de Natuur 

zelve veeleer alom roept, dat 'er een andere Wet is, 

welke de Ligchamen is ingeflort, waardoor 2y zonder 

uitwendige aandryvinge naar. eltanderen gevoerd wore 

den (a). En zodanige werking der Ligchamen op 

elkanderen onderling, zonder. eenige uitwendige 
aandryvinge „van. eenigerhande Vloei- ftoffe , 
begrypen en verdedigen alle de genen, welken 

ik gelezen en gezien heb, die in dezen natuur- 

kundigen zin aan de Ligchamen eene Aantreke 

king toefchryven. 

(a) Zie de plaats $ VII. aangehaald. 

[Het vervolg ‚ waarin deeze Aantrekking wederlegd 

wordt, en eenige aanmerkingen von den Vertaler 

op die wederlegging „zullen hierna gegeven worden. | 
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BEWEEGING VAN HET HART 

IN SLAAPENDE EN WAAKENDE 
MENSCHEN, 

„DOOR DEN Heen 

R O BERT WH VIT, 

nrd … Med. Dot, 

en and Obfervat: Phyfical and Literary ‚of a Society in 
„Edinburgh. Ao. 1754. VoL. IL p: 436.) 

Nder alle Deelen van ’t Menfchelyk Lig- 
ï haam vindt men ’er geen, welks maakzel 
deler f is, en welks verfcheide werkingen en ge- 
bruiken minder bekend zyn, dan die der Herfe- 
nen. Derhalve is.’ weinig te verwonderen , 
dat de Schryvers ons geen voldoenend berigt 
hebben gegeven van den Slaap, welke een by- 

“zondere ftaat is van dit onbekende Werktuiglyk 

Geftel. Wy hebben elders onze Giffingen by= 
gebragt, aangaande de redenen, dat de Leer 
vensbeweegingen geduurende den Slaap aanhou- 

den, terwyl de Werktuigen der. Zinnen minder 
1 Deen Vig: be- 
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kwaarh, zyn om de aandoeningenrder uitwendige 
Voorwerpen te ontvangen, als ook de Spieren 
det ‚Vrywiilige beweeging, verflapt. zyn en in 
rufte bly ven (a). Maar aangezien de Ademhaa- 
ling, en beweeging van het Hart, ten tyde van 
den Slaap, eenige verandering ondergaan, dat 
is,Efberker „]vradger, voller en eenpaariger worden dan 
wanneer wy waaken (b), zo zal. het: de mocite 
waardig zvn, naar de reden van!dit Verfchynzel 
eenig onderzoek te doen. 

Daar is aangetoond, dat, gelyk de vern 
ding. der Holligheden (entriculi) van. het Hart 

zoegefchreeven moet worden aan de kragt van 
het Bloed uit de Aderen terugkomende, zo ook 
derzelver toeknyping veroorzaakt wordt door 
dit zelfde „Bloed; als een Stimulus (c) op dezelk 
ven werkende: (#)3° gelyk medês dát het Hart 
alleenlyk_ kan aangedaan worden door Stimuli ‚ 

in zo verre het een Gevoelend Werktuig i is, ZO- 
danig « een aanmel k t welk Gevoel hef (Ce). 

Hier 

“ Ca) EfJay on the Vital and other ‘Tooluntary motions ef Alk 
mals. (Proeve aängaande de Leevensbeweegingen en ‘an- 

deren, die-niet, van de Wil Selanscantdhe in de Dieféir 

Set. XII. 1 
(4) BoermaAve. Inflit, Med, 5 599. 
(e) [Door Stisdlus wordt hier niet verftaan een Prik- 

kel of ietsvdat fcherp is, maar iets’ dat eene aanporrende, 
‚ kragt tot, beweeging heeft, of alleenlyksieus, ’t welk deze 

aanporring te weeg brengt in-Lighaamen, voor die kragt 
aandoenlyk. Zie'onze DifJert. Spasmologica } 
(4) Eljay, enz. Als boven , Set, TE en IV. 

1e) Ibid. Sethe- Au ps 271, EnZo! «4 ap iele 

Ld 



Hier uit moet volgen, dat de traagheid van. den 
_Polsflag in ‚den Slaap.„-en inderdaad in alle„an- 
dere’ Gevallen, alleen)yk ont{taan kan uit eene 
of meer der volgende algemeene, Oorzaaken « 
paamelyl, sis „Bene vermindering van, de, aan- 
porrende -hoedanigheid des „Bloeds 2. Deszelfs 
Jangzaamer … terugvloeijing „naars het Hart 5, 3e 
Een ‘iminder- graad, van. Gevoeligheid af. ‚bes 
kwaamheid-tot-beweeging inhet: Hart zelf. 

1. Wanneer iemand voor den Slaap veel. heaft 
gegeten of gedronken „zo zal,zyn „Pols niet traag 

maar. fel sén-vol zyn ; om dat, het aanporrend 

Vermogen „des. Bloeds, is toegenomen , door eer 
ne, groote, veelheid, van Chylus-{f) ìn.zig te ont- — 
vangen, „Byna: het zelfde ‚kan voortkomen ,‚van. , 

te-flaapen in «eene -te warme; Lugt of ondere, 
‚ nete,groote zwaarte-van Dekens: „want Wy Wee, 
ten: dat des Hitte, den Omloop. der, Vogten in alle 

Dieren verfnelt. Aan ‘dem anderen kant,zal, 
„wanneer «iemänd „voor den, Slaap lang gevalk 
heeft ven zeer koel, legt „ zyn. Pols: geduvrende 
den Slaap, ongemeen traag. zyn. 
1 Doch als het:-Bloed: niet. met nieuwe ( Chylas is 

beladen ‚ noch» ook geheel: daarvan ontbloot; 

niet te veel verhit;door Dekens of de: uitwendige 
Lust we buar onkak te koel zem orda van behoorlyk 

2 q bwustauw | oek 
mi d ( En shr 

0 [Chylus- is die Melkagtige Vogtigheid, welke, ad 
de ingenomen. en: verteerde -Spyzen in gedaante afge. 

Scheiden, en verder door de Melkvaten in ‚Ea Bloed 
gebragt worde] ” N eID NA 

e k Deer, 
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dekzel; zo zal deszelfs aanporrende boedanigheid in 
geenen deele vermeerderd of verminderd wor- 

den door den Slaap , maar even de zelfde blyven 
als in iemand , die zig in zodanige omftandig- 
heden, waakende, bevindt. Hier uit volgt dan, 
dat de traagheid van de beweeging des Harts in 
den Slaap , of aan de traager terugkeering 
van het Aderagtig Bloed naar hetzelve, of aan 
eenige vermindering van de Gevoeligheid des 
Harts , is toe te fchryven. 
_ 2. Iedereen weet, dat de aandoeningen van 
den Geeft de beweegingen van het Hart ontroe- 
ren: dat de Polsflag raffer is wanneer wy zitten 
of ftaan, dan wanneer wy leggen : en dat de wers 
‘king der Spieren van de Vrywillige beweegin= 
gen , niet alleen de wederkeering van ’t Bloed 
naar het Hart voortzet, maar hetzelve ook der= 
waards beftuurt, met veel meer kragt dan ges 

woorlyk. In den Slaap derhalve , wanneer de 

Horifontaale plaatzing van het Lighaam , de 
rufte van de Spieren der Vrywillige beweegingen 
en de bedaardheid van den Geeft, allen famen- 
werken om de terugkeering van het Bloed der 
Aderen naar het Hart eenpaariger en traager te 

maaken , moet de famentrekking van deeze 
Spier met grooter tuflchenpoozingen en meer re- 
gelmaatigheid vernieuwd worden, dan wanneer 
wy waaken en de Omloop. des Bloeds door ee- 

nigen of alle de opgenoemde Oorzaaken wordt 
verfhelt of ontroerd. Doch indien ‘er geen vet- 

dere Omftandigheid, (trekkende om de bewee. 
| SPS 
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ging des Harts te vertraagen, in den Slaap ge« 
vonden werd, zo ‚zou de Pols op gelyke wyze 
traag en vol zyn in een waakend. Menfch, leg- 
gende in een Horifontaal poftuur en bedaard van 
Geeft zynde, als in de zelfde Perfoon ten tyde 
van den Slaap; ’t welk egter niet volftrekt fchynt 
plaats te hebben: want, hoewel miffchien- het. 
verfchil klein is, en 'er veele Oorzaaken kun- 
nen zyn, die het moeielyk maaken, door. Waar- 
neeming dat verfchil met eenige zekerheid te bes 
paalen ; geeft nogthans de aanmerkelyke traag- 
heid en volheid van den Polsflag, in den diepen 

Opium is verwekt, groote waarfchynlykheid 
dat, zelfs in een veel zagter Slaap van gezonde 

Menfchen , de Pols wat traager en voller is, ' 
dan dezelve enkel zoude zyn wegens de bedaard» 
heid van Geeft, de Horifontale plaatzing des 
Lighaams en de rufte van de Spieren der Vry- 
willige beweegingen. Laat ons derhalve zien, 
of de traagheid en volheid van des Harts bewee- 
ging, geduurende den Slaap, niet ten deele kan 
toegefchrecven worden aan eenige vermindering, 
der Gevoeligheid van dit Werktuig. 

3. Gelyk, wanneer wy flaapen, het deli 
der verfcheide Zintuigen of geheel ophoudt of 
“zeer „belemmerd is, zo fchynt dat van het Ge- 
voel, of de Gevoeligheid met welke de Werk. 
tuigen des Lighaams min of meer zyn bedeeld, 
ook minder fcherp- gemaakt te zyn. Dus be- 
vinden wy ons , op *t oogenblik dat wy in flaap 
‚kDeer. „vale 

| 
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vallen , aangedaan met een foort van Verdooe 
ving (Stupor) ‚ en hebben dan geen aandoening 
van’ zâágte Stimuli. Het danne Vogt, ’t welk 
als wy verkoud Ayn ais, wannear wy waaken , 
byna altoos aan ’t kughen houdt, door de Lugt- 
pyp te prikkelen, geeft ons in den Slaap weinig 
of geene verontrufting ; een buitengewoone Sti- 
mulus in ’t Gedarmte wordt alsdân ook minderbe- 

fpeurd, en hier van komt het, dat eenig Gift 
van een Purgeermiddel , tegen de nagt ingeno- 
men zynde , veel langer tyd van doen heeft eer 

het werkt , dan halen men ’t zelve ’s morgens 
gebruikt. Indien derhalve het Hart, gelyk de 

andere Werktuigen der Lighaams, minder ge- 
voelig of aandoenelyk wordt in den Slaap , zo zal 

“het niet zo ras als gewoonlyk tot famentrekking 
worden: opgewekt door de invloeijing van ket « 
Bloed der Aderen in zyne Holligheden (entri- 
culi) ; en om die reden zullen teh fs toeknypins 

gen niet alleen langzaamer herhaald worden, 
maar de Pols zal ook vol’ zyn ; om dat de 
Holligheden zig niet famentrekken voor dat 
zy fterk door Bloed zyn uitgefpannen. Dit 
zal nog verder blyken, indien wy agt geeven, 
hoe aanmerkelyk traag en vol de Polsflag is in 
eene Beroerdheid , als wanneer de Gevoeligheid . 

van alle de Lighaamsdeelen , en derzelver be= 

kwaamheid tot beweeging, veel meer zyn ver: 

minderd dan in den gewoonlyken Slaap: als ook 

hoe „Opium, t welk Slaap verwekt en het Zintuig 
bed t Gevoel, overal, door gefieele Ligt 

ver- 

” 
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verzwakt , vin „een. groote „veelheid “ingenomen: 
/ zynde , den Pols, ongemeen „traag en vol maakt. 
Dus is waargenomen. dat het:Hart van cen Kiks 
vorfch ‚ in -wiens Maag en Gedarmte ik ‚ eend 
Uur te- vooren , een Solutie van Opium had ge- 
fpooten , nagenoeg viermaal langzaamer klopte 
dan gewoonlyk: ‚ook.was het-Oor{Auricula) ers 
de-groóte Aders , dienaar het Hart ftrekkens-op 
eene aamérkelyles wyze door Bloed uirgefpan- 
nen 5 gelyk mede de Holligheid-van- het Hare 
telkens. woor: ieder fäneritrelekingh ‘Fen zelfde: 
tyde waren, de andere Spieren van dit Dier- zo 
geheel beroofd van Gevoel, dat zy in ‚geener! 
maniere werden: aangedaan ded ‘het- prikken: oe 

_ van een fcheuren der Vezelen (a). : | os 
‚Komt -niet.-de- traager verteering, van ein 

„Voedzel, geduurende den Slaap „ ten deele’ daar: 
van, dat de Wormswyze beweeging. (Motus. Pe 

_ riftalicus) van. de Maag en het. Gedarmte alsdan 
met langer tuffchenpoozingen gefchied? In Hon 
den „ die men- eene groote Gift Opium heeft i in= 
gegeven, wordt deeze beweeging zeer veel vere 
zwakt bevonden. of geheel ophoudende ; hes 
Voedzel „ dat aatft in de Maag-ontvangen is; 
blyfr in dezelve onverteerd ; de Darmen zyn le+ 
diger dan, gewoonlyk en de Melkvaten: onzigt= 
baar (b). Inden Slaap derhalve zyn niet alleen 
ag Haft, maar ook de Maag enshet Gedärmtes - 

min- 
RLD EfJay; @&c. Als boven. Pp. 372. ” 

(6) Kaau. Jmpetum faciens, Hippocrati. diëtum. ‚No, 

434» 435. 3 ef (ey: 
1, DEEL. } / £ 
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minder gevoelig voor den Stimulus, waar van zy 
gewoonlyk tot werking worden aangeport , en, 

bygevolg herhaalen zy hunne famentrekkingen 
Jangzaamer. 

De Gorser , verfchillende van Borda en an= 

dere Schryvers, is van oordeel, dat de Polsniet - 

voller maar zagter moet zyn geduarende den 
Slaap ; om dat ‘er toegeftaan wordt, dat de Om- 

loop des Bloeds alsdan traager voortgaat dan 
wanneer wy wakker zyn (a). Uit het gezegde 
blykt egter , dat de volheid van den Pols in den 
Slaap niet afhangt van den fneller omloop des 
Bloeds , maar van een kleinder trap van Gevoe- 
ligheid in het Hart; ’t welk Oorzaak is, dat des- 

zelfs Ventricult niet tot famentrekking worden 
opgewekt , voor dat zy tot een grooter volheid 
uitgefpannen zyn dan gewoonelyk , door het te- 
rugkomende Bloed. Men moet nogthans in aan- 
merking neemen , dat de volheid van den Pols in 
den Slaap ten deele kan voortkomen uit de groo- 
ter moeielykheid , welke de Vogten hebben om 

te vloeijen door de zeer kleine zydelyke Slagaders 
en de affcheidende buisjes der Klieren (b). Wy 
weeten ‚ naamelyk , dat de volheid of zagtheid 
van den Pols niet alleen afhangt van de hoeveel- 
heid van Bloed , welke door de flinker Hollig- 
heid des Harts wordt uitgeworpen, maar ook 

van den gemakkelyker of bezwaarlyker door- 

ans 

(a) Borrnagve. Inflitut. Med. $. 507. 
Cb) Exercitat. de Somno et Vigilia. $ XL, 
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gang wän dit Vogt door de uiterfte Slagaders; 
aangezien ‚naar maate dezelven verftoptof oe 
pen’ zyn „ het Bloed”, dat uit het Hart wordt 

gedreeven , een grooten of kleiner tegenftand zal 
ontmoeten: 

Na het gehe ‘gezegd is van de ‘traagheid der 
beweeging des Harts in den Slaap ; zal'het ge. 

makkelyk-aan te toonen zyn; waarom de Adem. 
haaling. alsdan „met in tufchenpoozingen 

„moet gefchieden: 
‚ De Oórzaak , die de beurtlingfe famentrek: 
king van. de. Spieren der Inademing verwekt, is 
een … ongemakkelyk. Gevoel in „de Long , ont: 
ftaande door-de indryving van-het Bloed, uit de 

‚ regter Holligheid des Harts, in de Maren van dit 
Ingewand: (c):. Indien,'er nu , binnen een ge- 
geven tyd ‚ minder Bloeds inde Long gedreven 
wordt, wanneer. wy flapen dan wanneer’ wy wak- 
ker zyn; zo zal de noodzaakelykheid der nieuwe 
vervulling van verfche Lugt langzaamer -aanko- 
men; en _bygevolg de Inademing met grooter 
tuffchenpoozingen verrigt worden. 

Verder ; dewyl- in-den Slaap de Gevoeligheid 
‚der Long, even „gelyk die. vanhet. Hart en Ge: 
darmte; een weinig moet verminderd Zyn;zo moet 

_ ook; om deezereden ; de Adembaaling traager ge. 

fehieden; waut de Spieren der Inademing zullen 
niet tot werking worden aangepord, voor dat ’er. 
een grooter rd dan gewoonlyk wordt 

20 | vel; 

C£) EfJay, &c. Als bôveh, p. 176 en vervolgens: 
L Deer: X, | 
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oorzaakt ‚ door de opgaaring van het Bloed in 
de” Vaten der Long. En hier aan‚is toe te 

fchryven , dat de Ademhaaling niet alleen traa- 
er maär cok een weinig dieper bevonden wordt 

te gefchieden in den Slaap , dan in een Perfoon 
die wakker legt in eene Horifontaale plaatzing. 

“In de Slaapziekten en Beroerdhcid , alwaaf 

alie de Gevoeligheden des Lighaams veel meer 

zyn verzwakt dan in den gewoonen Slaap, is de 

Ademhaaling niet alleen veel traager en dieper 

dan gewoonlyk , maar dikwils heeft ’er , na sE 

eindigen der Uitademing , eene tuffchenpoozing 

van vyftien , twintig, dertig of meer Sekonden 

plaats ‚ eer dat een nieuwe Inademing aanvang 
neemt. « Byna even het zelfde gebeurt aan Die- 

en, die een te groote veelheid van Opium inge- 

zwolgen hebben (a). bi 
“dien na , met reden, de traage, diepe en 

afgebroken. Ademhaaling ,‚ in zulke gevallen, 

mag, toegefchreeven worden aan de Gevoelloos- 

heid, welke zodaanige Ziekten vergezelt, en die 

de Opium , wanneer zy te rykelyk ingenomenis, 

nooit nalaat voort te brengen ; worden wy dan 

niet bier door overreed, dat de minder aanmer- 

kelyke verandering van Ademhaaling , welke in 
den Slaap gebeurt, gedeeltelyk daar van moet 

afhangen , dat het Zintuig van *t Gevoel in de 

Long alsdan een weinig is verzwakt, doch in lang 
sbo q zo 

(@)-EfJay, Se. Als „boven, pe 194» 
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__go veel niet als in de gevallen van Slaapziekte 

Ei Beroerdhd? VRME MBE Eg Nt ERR 

Om met eene korte hefhaaling van het gene 
gezegd is te befluiten. In den gewoonen Slaap on- - 

dergaat de Gevoeligheid van hect Hart sen de 

Long een zo kleine vermindering, dat derzelver 

beweegingen daar van weinig meer aandoening 

zullen hebben , dan zy hebben zouden van de 

Horifontaale plaatzing en rufte des Lighaams, 

wanneer die vergezeld gaat met bedaardheid van 

den Geeft, In den dieper Slaap, welke „op 
_‘zwaare vermoeijing volgt , zullen, de ‘beweêgif- 

gen des Harts en der Longe op een aanmerkelys 

‚ker wyze zyn. veranderd.‘ In ‘den allefdiepften 

Slaap , die veroorzaakt worde’ door 'c/inneemen 

van Opium of door eene Ongefteldheid der Her- 

fenen, als wanneer een algemeene Gevoelloos- 

heid over: het geheele, Lighaam heerfcht „ zal de 

Pols nog veel “kennelyker' traag en vol zyn ‚ en 

de Ademhaaling tevens langzaamer en dieper. 
* dn e. 
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‚kleine tandjes op den rand van den bek. 
des T. Gronov. Muf. Ichib. 144: kde 

_Menigvuldig in de Noordzee en de monden: der 
„Rivieren. Ee ard 

2. PxrsrAaRr, Raja, met een glad Mien, 
en een langen doorn die aan de fpits met. 
weerhaaken is, boven op den ongevinden 
ftaarc. „Jd ib. No 141. 

3, Rocun, Raja, met een ade rug en buik; 
mét doornen aan de oogen, en drie reijen 

_ van doornen op. den (taart. Ib. ‚No, 142. 

4 Roc, Raja; geplekte , die midden op de 
__ rug B is en maar ééne reije doornen op 

den ftaart heeft. Ib. No. 143. d 
„Men vind ze menig vuldig in de Noordzee. 

5, Haay, Squalus, met De: tander, B. 
NG: 135 5 ur 

6. HAAY: Squalus, met een geplekte, does 
wapende rug ; met famengezette buikvin= 
nen, en de rugvinnen digt aan den ftaart. 
Muf. Ichth. Tom. 2. No. 194. | 

‚ Haay, Squalus, met een geplekte, ongewa- 
pende, rug; met van een gefcheidene buike 
vinnen , en de rugvinnen digt aan den 

‚„ftaart. Jb. No. 195. 

Men vind ze in de Noordzee ; en hunne huid word 
gebruikt om hout te polyften, - } 

KES X3, Di en 
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Be) ZEEDUIVEL, Lophius, met een gebaarden 

_ bek. Jb. No 128. 
Deeze onthoud zig dhianganndes diep in Zee. [De 

Viffers van Wyk aan Zee hebben?er my in 
‘t jaar 1752. een gebragt, die ruim vaE voe: 

ten lang was. ] 

| A 
STEKEL. VINNEN. | 

9. STEKEL-BAARS, Gaflerofleus, met vafien 
ftekels op de rug. Jh. No. 113. | 

‚__Deeze onthoud zig digt by de Stranden in de 
Noordzee; en word onder de Garnaalen gevan- 
gen in de Zuiderzee, 

1o. HARNAS-MANNETJE, Cottus, met zeer 
‚ veel baarden „ en een agthoekig lighaam. 

Ib. No. ros. 
ds zeer gemeen op onze Noordzee flrand. 

In. db kbasin: ‚ Poon , Zrigla; gevlekte, 
met een tweepuntigen bek, en twee fte- 
kels aan elk oog. Jb. No. ror. 

Men vind ze , by geval, onder de Knorbaanen. 

32. ZEEBAARS, Perca, met dertien beentjesin 
‚de tweede rug-vin en veertien beentjes 

in de aars-vin. Jh. No. o5. 

De Befchryving van deezen Wis flaat in de Al, 
Upfal, 1750 

4 13 
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13: SPARUS; meteen zeer “Scherpe rug, met 
Eu) eeú goudgeelen boog ader de oogen. Jh. 

No. go. 
Word niet veel in de Nose ‘gevangen 3 en komt 

Ee uit de entre Zeg uien 

I4. Mi wien; Scoinder; met  eengedoorn- 
de zydftreep, en dertig ‘beentjes in de 
aarsvin. Jb. No. 80. 

Men vind. ze by menigie in de Noordaes. | 

B 7 ezine nde Blennius, met omtrent tien 
___zwaárte vlekken, en een witten rand aan 
zie weers zyde by de rugvin. ik No. 77. 
ve niet zeer gemeen. 

WEEK-VINNEN, 

1ó. EN Atherina. Ib, No. 66. 
Deezen heb ik maar eens op ’t lrand bj Sche- 
veningen gevonden. 

17. SCHELVISDUIVEL , Uranoscopus „ wiens 
eerfte beentje van de eerfte rugvin een 
duim lang i is. ei: Jchtb. No, 63. 

wiens eerfte beentje 
van de eerfte rugvin drie duimen lang is, 
Jb. No. 65. 4 Ps , 4 { 

19. en em) nee wiens sdk beentje 

LDern X 4 van 
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van de eerfte rugvin zoo lang is als het 
lighaam, Jb. Na. 64. 

a 

20e SCHELVISDUIVEL, wiens beendet van de 
eerfte, rugvin zeer kort zyn , en die aan 
‘den kop, van weers Zyde , eene ftekel 

“heeft. … Muf., {chth. Tom. 2. ‚No 166. 
de deeze foarten-2yn aan onze kujt, in de Noord= 

Be O0 ed 

21. rege ch met ie vinnen op 

de rug , ongebaarden bek, een wit lig- 
“haam en, het bovenft kaakebeen lan- 
‚ger. dan ’ „onderfte,, No, 55: Muf. 
Mb. Ket 

Deezen heeft de zeer Behe De. Jou. Fr. 
GRONOVvIUS te aurecht onder den naam van 
Scuervis, inde 4&. Upfal No. 28, aange 
tekend. Deeze is de Zoogenaamde Mor e- 
NAAR, aan. welken zyn Wel. Ed. de benaa- 
ming van Gadus dorfo tripterygìo, ore acu- 
tiffimis dentibus munito, gegeeven beeft. — 

2 GROENE SCHELVIS, Gadus, met drie 
vinnen op de rug, ongebaarden bek, en 
groenverwige rUg: ‚. ‚No. tip 

23. Wyrine? Gadus, met drie vinnen op de 
Tug » ongebaarden bek, het onderft kaas 
kebeen langer dan *t bovenfte, en eene 
kromme zyd-ftreep. Jb. No. 57. 

24. ZEE PUIT#rAAL, Gadus, met twee vinnen 5 | en 
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B “op de Tug; een ‘groote groeve by de eer- 
or fte rugvin, en een verf bek. Jb, 

No. 62. « - sku, 

25. Zaum3? Salmo, mêt eenèn «als eh tweege- 
tânde vork verdeelden ftaart ‘enkel zwar- 

“te vlekken, en’eene langkwerpige waere 
cin den-buiks Zp. No. 5t. 

26. H ouriNe, 2 Coregonus; ‘met hef boverifte 
kaakebeen langer dan het en Pab, 

_„gelswyze. uitlopende. "y 
ken? inhet «voorjaar in sla: Ziderae en de 

Maas veel sels otd 5 
VON RE BAI artan 
eran rt -VISJEs Red | Ke dit ge- 

‘_Jlacht heb ik gebragt het visje , dat voor deezen 
_onder den nätim van BLENNIUS capite dor- 
‘foqüêfafco-tavefcente, liturisnigris, pin- 
nà ani flava, Maf. Ichth- Dub. No. 145 

“opgetekend “was. Deszelfs gellachtlyke 
Kenmerken zyn dat. < ib: 

Het Lighaam langkwerpig, ‘ongefchubd, 
van den kop # tot den, aars omtrent rond, 
en van daar tot het einde rank is. 

Het Hoofd :is, rank, wan. vooren ftomp. 
arn voreDeKaakebeenen gelyk. De Tanden zeer 

klein. De Dekfels wyd. open, 
\___‚… Het Kieuwendekfel beltaat uit zes beentjes 

7 aan elken kant. 
“De Vinnen zyn zeven in “getal. De rúg- 

K) ftaart- en aars-vin-zyn aan één ver- 
E IL. Deer, N ‘knocht, 
Ee Ë 

Pad 
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knocht ; goo dat zy als maar ééne vin 
gelyken. De Buikvinnen- pa onder de 
Borftvinnen. 2% 

28 Herrsort, Pleuroneêies, met de. oogen aan 
de rechtet zyde, geheel glad, met fcher- 

pe tanden , en eenen. omtrent gelyken 
ftaart. Muf. Ichth. Tom. 2. No. 158. 

29. Krinenuix, Cyclogafler. Ib. No. 157. 
In de Nioadste en het Ye. 

30. Meervar, Silurus „ met twee baarden aan 
’ het boven{t kaakebeen „ en. vier aan de 

kin. Jb. No 25. 
Hy onthoud zig in de bochten en kreeken van bet 

Haarlemmer er 5 

3le ANcHrovis, Argentina, met de rugvin 
recht tegen over de buikvinnen. ftaande. 
Jb No. 24. 

„Voor Bergen. op Zoom valt by in menigte. 

32, * KARPER, Cyprinus; langkwerpige , met 
groote fchubben ; 5 die in de aarsvin elf 
beentjes heeft. Muf. Ichth. No. 12. 

33. KarPer, Cyprinus , met een geelagtigen 
oogappel ; de buik, en aarsvinnen zyn 
rood. Ib. No. 13. 

24e 

* [ik geeve deeze foorten den algemeenen naam van 
Karper „om dat de byzondere naamen my niet Zyn VOOr: 

gekoomen ] 
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Jl he K ARPERs  Cyprinús „ langkwerpige , ‚om 
trent, vierhoekig ‚wiens rug «en aarse 

|_‚vin gelykeydig: vierkant zyn: dh. No. 17e 

E, -35: Karreù, 5 “Cyprinus „ ; langkwerpige,, met 
een zilveragtigen oogappel en witte vin- 
nen. Muf, Tchih, Tom. 2 No. 148, 
Wirvis. 

36. KARPER. k _Cyprinus ‚ met een neus 5 gelyken: 
__den fnuit die voor uit fteekt ; en veertiel 

beentjes in de aars-vin. Ib. No, 147. 

37. Beru, BARBEEL , Cyprinus, langkwerpi- 
ge , wiens bovenft kaakebeen langer is 
dan ’t onderfte 5 met vier baarden. De 

‚aarsvin heeft zeven besp iss. Muf. Ichtb. 
No. 20. 

[Za de Leken zu vry gemeen, Es La 

38. KARPER, Cyprinus ‚ van. wf ‘duimen, ge= 
i vlekt , wiens bovenft kaakebeen langer is 

dan ’t onderfte ; 5 met twee baarden aan 

den bek. Muf: Ichth. Tom. 2. No. I49. 
Alle deeze bovenftaande foorten vind men nu en - 
dan in onze zoe e wateren. 

39. MErERsLANG, Colitis, blaauwe, met vyf 
‚ langkwerpige {lreepen aan weers-zyde. 
[dn de Lek. | 

“40. STOPPELRUIN, Syngnathus, ronde, die 
geen borftvinnen en ftaart heeft, Mu. 

Jchth. No. 2e v 

L Deer, ” 4E 
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gie SroPreELRUIN , Syngnathus die midden 
_… „op het lyf zevenhaekig is; en een gevin=. 

„Aden ftaart heeft. Jb. No: 3. 

42. STOPPELRUIN, Syngnatbus, die midden op 
het Lyf zeshoekig is, en een gevinden 
ftaart heeft. Jb, Nóg. … 

_Alle drie vind mên ze aan onze kuft, in de Noordzee. 

Zo wy in * vervolg nog meer foorten ont- 

dekken , zullen wy dezelve op gelyke wyze me“ 

dedeelen: 

ES 

N. 
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(Hifloire 5 Memoires de)’ Academie Royale des Sciences, 
Année 1751. Edit. de Paris, pag. 519. © fuiv.) 

Et Berigt, welk ik voorgenomen heb van 
myne Reize naar de Kaap de goede Hoop 

te geven, behelft weinige zaken , die tot on- 
derrigting of uitfpanning konnen dienen; fchoon 
het de allergewigtigfte ftukken der Sterrekun- 

de 
(*) Dit drek is gelezen den. 15 November 1754 

na de terugkom(t van den Heer Abt de Laa Caille: —= 

doch men heeft het in dit federt dien tyd uitgekomen 
Deel der Hiftorie van de Akademie geplaattt. 
L Deer, Dg 
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debetreffe. Bynanietanders, dande Verzameling 
der Waarnemingen zelve, die ik de eer heb 

aan de Akademie aan te bieden, kan voor de 

Sterrekundigen van aanbelang fchynen. Het 
verhaal, welk ik hier geven zal van eenige om 

ftandigheden van deze Reize, zal derhalve zeer 
beknopt zyn, uit vreze van ’t geduld dezer 
Vergaderinge te misbruiken. 

Hoe weinig men ook in de Sterrekunde mag 
ingewyd zyn; egter weet men, dat de kennis 
van de nette Standplaats der vafte Sterren vol- 
ftrekt noodzaaklyk is, om aan de Waarnemin- 
gen die juiftheid bytezetten, welke zy behoren 
te hebben. Daarom is het, om nu van de oude 
Sterrekundigen niet te fpreken, dat de beroemd- 
fte Waarnemers van de voorgaande en onze te- 
genwoordige Eeuwe zo vele moeite genomen 
hebben om Lyíten van de Sterren opteftellen;- 
doch hedendaags durft men zig daarop niet lan- 
ger vertrouwen in alle onderzoekingen, op wel. 
ken het wat naauw aankomt. De kennis, die wy 
federt ettelyke Jaren gekregen hebben van de 
fchynbare bewegingen der Sterren, en de vol- 
komenheid , waartoe de Sterrekundige Werk- 
tuigen gebragt Zyn, doen ons zien, dat alle die 
Standplaatfen onderhevig zyn aan onzekerhe- 
den , welken voor dertig jaren doorgingen als 
Dwalingen van weinig belang, en die men toen 
zelfs oordeelde zeer bezwaarlyk te vermyden te 
zyn, maar welken wy thans aanzien als veel te 
groot, nadat we het middel geleerd hebben om 
‘er ons voor te wagten. Het 
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Het Onderzoek naar de juifte Standplaats der 
vafte Sterren, en vooral van de meeft zigtba- 

ren , was derhalke een arbeid, dien men op 
nieuw moeft beginnen. Dit werk heb ik my- 
zelven federt meer dan tien Jaren opgelegd; en 

ik ftelde my voor, zelfs die manier van Waar- 
neminge daarin te gebruiken, welke de lang- 
fte en moeilykfte , doch tevens de naaukeurige 

fte is, die men totnogtoe heeft uitgedagt. 
Doch welke moeite ik myzelven ook mogte 

geven ; het was my egter onmogelyk aan alle 
myne Waarnemingen een@ genoegzame naauw- 
keurigheid tot het nut der Sterrekunde bytezet= 

ten, ter oorzake van den (tand ‘des Hemels, die 
zeer fchuin is met betrekking op de Kime 
(»orizon) van Parys. Om derhalve een volkomen 
Werk te hebben, was het nodig naar de ande- 
re zyde der Linie (Aguator) te gaan, om die 

Sterren van het zuidelyke gedeelte des Hemels 
waartenemen, welken niet hoog genoeg boven 
onze Kimme (Horizon) komen , of volftrekt on- 
zigtbaar zyn in Europa. 

Ook kon het verblyf van eenen Sterrekundi- 
gen, die van goede Werktujgen voorzien was, 
in het Zuidelyke halve Wereld-deel , gelegen= 
heid verfchaffen tot andere zeer gewigtige 
Waarnemingen; hoedanigen zyn de Waarnemin- 
gen aangaande het Verfchilzigt (Parallaxis) der 
Maan en der Dwaalfterren; aangaande de lang- 

te van den enkelen Sekundeflinger; en aan 
gaande de Lengte en de Breedte van ettelyke 

1 DeeL. Y 2 pun- 
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punten van belang om de Aardrykskunde en de 

Zee-kaarten te volmaaken. 
Wanneer ik te Parys alle de Waarnemingen 

wegens de Sterren gedaan had, die ik daar 
„met juiftheid doen kon; kon ik niet hopen my- 

nen arbeid elders beter en gelukkiger te zullen 
voltooijen dan aan de Kaap de Goede Hoop, 
de zuidelykfte Plaats van ons halve Wereld- 
deel, welke bewoond wordt; dewyl hare Mid- 

daglyn (Meridiaan) door ’t midden van Euro- 
pa gaat; en dewyl dat de plaats is, waar men 
de Lucht helderer en gezonder vindt dan in ee- 
nige andere plaatfe aan gene zyde der Linie, 
waar de Europeërs zig hebben neergezet. 

Naauwlyks had ik een Ontwerp van deze Rei- 
ze, door de Akademie goedgekeurd , voorge- 
dragen, of de Regeering haaftte zig om my alle 
mogelyke gemakken te bezorgen tot het uitvoe- 
ren van dezelve. De Heeren van de Maatfchap- 
pye der Indiën wilden zig wel belaften met het 
overvoeren van myne Werktuigen, en met my- 
nen overtocht naar de Kaap; en indien men 
hunnen yver niet kende voor de bevorderinge 
der Zeevaart, die ten groten dele van de Ster- 

rekunde afhangt; zo zou ik geenzins weten, 
waaraan ik toe moeft fchryven alle de voorzor- 
gen en opletwenheden, die zy voor my betoond 
hebben , en hoe ik hun myne dankbaarheid 
daarvoor genoeg zou betuigen. 

Ik begaf my te l'Orient , den 2r van November 

175o, aan boord van het Schip le Glorieux, 
waar= 
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waarover gezag voerde Mr. Daprés de Mannen 
wilette, Korrefpondent dezer Akademie, be- 
kend door den Oofterfchen Neptunus (*), een 
Werk welk hoog gefchat wordt van alle die op 
de Indiën varen. Een goede Wind bragt ons 
in weinige dagen aan de Kaap Verde Eilanden. 
Wy tragten het eiland St. Jago aantedoen, om 

een zeer groot Lek te herftellen, welk een klein 
Vaartuig gekregen hadt, dat insgelyks onder 

het bevel was van Mr. Daprès; maar fchoon ’er 
federt ons vertrek flegts drie weken verlopen 
waren, en wy volgens onze giffing ten Ooften - 
van St. Jago moeften zyn; waren wy egter 
met ‘er daad ten Weften van dat Eiland. Wy 
zogten het derhalve te vergeefs ; maar by ge- 
luk viel ‘er eene Maan:taning voor op den 13 
van December , „welke ons-onze dwaling deedt 
gewaar worden, die meer dan vier Graden in. 
de Lengte groot was. De Wind ons verhinde- 
rende om terug te keeren, vervolgden wy on- 
zen koers , en na agtien dagen ftilte omtrent de 
Linie gehad te hebben, quamen wy, den 25 van 
January, 175t. in de baay van de Rivier Faneiro, 
waar Mr. Daprés befloten hadt zyn kleine Vaar- 

“tuig te laten krengen. 
Wy vonden hier Mr. Godin, die daar eenigen 

tyd te voren van Buengs-aires gekomen was met 
een Schip, welk hem naar Europa terug bragt. 
Hy deedt ons groten dienft by den Kapitein Ge- 

ne. 
(*) Neptune Oriental, 
J. Deer, Y-3 
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neraal, die in dat Land het gebied voert. Mr, 

Daprès en ik waren zeer in onzen fchik , dat ° 

wy ons van zo bequaam een’ Sterrekundigen za- 

gen voorgekomen, in het oogmerk , welk wy 

hadden , om by deze gelegenheid den regten 

Stand van die beroemde Haven te bepalen. Wy 
namen daar derhalve maar eenige Waarnemin- 

gen wegens de Duiking en Miswyzing van de 
Kompas-naalde; de langte van den Slinger, en 
wegens de manier om de Lengte aan Land te be- 
palen , door de Afftanden der Maan van de 
Sterren in den Dieren-riem. Wy hadden daar- 
van reeds verfcheiden proeven genomen op 
Zee, gedurende onzen tocht; maar ik kan het 

omftandig berigt van alle onze Waarnemingen 
niet geven, dan in onze byzondere Vergade- 
vingen. 

Den 25 van February 175r vertrokken wy 
van Rio Janeiro, en bevonden ons, op den 30 

van Maart, naarby de Kaap de Goede Hoop; 

maar de tegenwinden, en de weinige kennis, 

die wy hadden van de Kuft aan de Noordzyde, 
werwaards de Wind ons gebragt hadt, was oor- 
zaak, dat we niet voor den 19 van April op de 

Rede quamen. 
Den volgenden dag ging ik my aanbieden 

aan den Heer Zulbagh , Gouverneur van de 
° Kaap, zynde voorzien van eenen Brief van wy- 
len den Prinfe van Oranje, die verzeld ging van 
andere Brieven van de Hollandfche Ooft-Indi« 
fche Maatfchappye en van den Grave Bentink,. 

De 
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De Heer Tulbagh ontfing my met zeer vele be- 

leefdheid, en ik werd insgelyks zeer heufch ont- 
moet van alle de voornaamfte Bedienden dier 
Volkplantinge. Een der aenzienlykfte Burgeren 
der Stad, de Heer Beftbier genoemd, een Hoog- 

‚ _duitfer van geboorte , en die eertyds onder de 
troepen van Vrankryk gediend hadt, boodt my 

zeer verpligiende zyn huis aan, en eene vol 
{trekte fchikking over alles, wat hy hadt. 
Men zal in ’t vervolg van dit Berigt zien, dat 
het aan hem niet gehaperd heeft , dat alle de 
Waarnemingen, die ik-gedurende myn verblyf 
aan de Kaap ondernomen heb, niet allen mo- 
gelyken goeden uitflag gehad hebben, 

De Heer ‘Gouverneur vernam, dat/ik. fchik- 
kingen maakte om eene byzondere Verblyfplaats 
te bouwen, ten einde 'er myne Inftrumenten in 
te plaatfen; en gaf daarop terftond bevel, dat de 
Werklieden ,- die de Hollandfche Kompagnie 
onderhoudt , onmiddelyk daaraan zouden gaan - 

werken , volgens het Ontwerp , ’t welk ik ’er 
hun van zou geven, en dat de Bouwftoffen zou: 

den genomen worden uit de Magazynen van de 
Volkplantinge Ik befteedde de ganfche Maand 
Mey aan het opregten van dit Gebouw, welk 

tot het befchouwen der Sterren zou dienen (Ob- 
fervataire) , en men {paarde niets ’t geen ftreke 
ken kon om aan het zelve alle noodzaaklyk ge« 

mak bytezetten; en; 't geen het allergewigtigfte 
js in de dadelyke Sterrekunde, men bezorgde 

alle mogelyke valtheid aan de Voerftukken , 
L Deer. Y 4 (Pie- 
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(Piedeftaux) „ waarop myne grote Wiesauigen 
moeften geplaatft worden. 
Wanneer ik uit Vrankryk vertrok, had ik my 

drie zaaken voorgefteld, die ik in den tyd van 
een geheel Jaar moeft afdoen. De eerfte en 
voornaamfte zou zyn het bepalen van de Stand- 
plaatfen der fchoonfte zuidelyke. Sterren ; nar 
melyk die van de eerfte, twede en derde Groot- 

te, en zelfs ook die van de vierde Grootte, wel= - 
ken naarby den Zonsweg (Ecliptica) zyn. Het 
twede Voorwerp van myne Reize was het Ver- 
fchilzigt (Parallaxis) van-de Maan, van Mars in 
zyne grootfte naarbyheid by de Aarde (Peri- 
geum), en van Venus in hare benedenfte Ver- 
eeniging (Conjunêlio inferior) waartenemen. Ten 
dien einde had ik te Parys een klein Gefchrift 
gelaten, waarin ik had aangetekend, op welke 

wyze ik befloten had deze Waarnemingen te 
coen, ten einde de Sterrekundigen van Europa 
op den zelfden voet als ik mogten te werk gaan, 
’t welk nodig is om tot de kennis der Verfchil- 
zigten te komen. ‚Myn derde Voorwerp was 
den Stand van de Kaap de Goede Hoop te be 
palen , welke een der voornaamfte Punten is 
van de Aardrykskunde. 

De goede Uitflag van de Ontwerpen der 
Sterrekundige Waarnemingen in zekeren bepaal- 
den tyd, hangt voornamelyk af van eenen hel. 
deren en klaren Hemel. Daar is miflchien geen 
Land op den Aardbodem , waar de Lucht zo 
gematigd en de Hemel te gelyk zo klaar is, als, 

aan 
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aan de Kaap de Goede Hoop; doch het is ’er 
verre af, dat de klaarfte Hemel altyd de be- 
quaamfte zou zyn tot Waarnemingen. In te- 
gendeel , men is deze zuiverheid van de Lucht 

aan de Kaap en dezen zo klaaren Hemel verfchul- 
digd aan eenen Zuid-Ooften Wind, en dat wel 
den allergeweldigften der Wereld. Wanneer 
deze Wind waait, dan is het volftrekt onmoge- 
lyk, welke fchuilplaats men zig ook bezorge, 
zig van de groote Inftrumenten te bedienen 
om de Sterren met naaukeurigheid te befchou- 

wen. Zy fchynen allen geenzins fcherp, maar 

zeer verwardelyk bepaald (getermineerd), en in 
eene fchudding tezyn, die des tefterker is, naar 
dat de Kykglazen, waarvan men zig bedient, de 
Voorwerpen meer vergroten. Om zig een juift 
Denkbeeld te maken van de gefteltenifle des. 
Hemels aan de Kaap, kan men het Jaar in vyf 
gelyke deelen verdeelen, en daarvan ontrent 
twee deelen ftellen, waarin de Zuid-Oofte Wind 
regeert ; een voor volkomen heldere en ftille 
Dagen ; wat meer dan een deel voor Veranderlyk 

Weer, dat is, wanneer de Hemel nu eens hel. 

der dan betrokken is; en eindelyk één deel 
voor de dagen, wanneer de Lucht met Wolken 
geheel bedekt is. Hier uit kaan men oordelen, 
welk het verdriet zy van eenen Srerrekundie 
gen, gedurende den Zuid-Ooften Wind , wan- 

neer hy zo vele Nagten agtereen ziet voorbylo- 
pen met eenen zeer fchoonen Hemel, zonder nut 
daarvan te hebben. Doch men zal in ’t ver- 
“1 Deer, bah volg 
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volg zien, dat ik het geluk heb gehad geen ees 
nen van die fchone Nagten te verliezen; ja, - 
dat ik reden heb gehad om te wenfchen, dat 
‘et meer geweelt waren. 
Het Ontwerp der Waarnemingen , welk ik 
myzelven , uit Vrankryk gaande , voorftelde , 
vereifte den tyd van een volkomen Jaar, gelyk 
ik gezegd heb; en de tyd van myn Verrek uit 
Vrankryk , vergeleken met dien , waarop de 
Schepen verpligt zyn van de Kaap te vertrek- 
ken, om naar Europa terug te keeren, beloof- * 
de my een Verblyf van meer dan veertien Maan- 
den aan de Kaap: maar dewyl myne overtocht 
meer dan twee Maanden vertraagd was, door 
ons verblyf te Rio Janeiro, en door de 
Tegenwinden op onze aankomft ; en dewyl ik 
vervolgens zes Weken befteedde met het ma- 
ken en ìn order brengen van het Gebouw my- 
ner Waarneemingen ; zo bevond ik my in de on- 
mogelykheid van myne Waarnemingen voor de 

Maand Juny 1752. te konnen @indigen, ’t welk 
jeift de tyd is van het quade Saifoen, wanneer 
de Rede van de Kaap aan de Schepen verbo- 
den is; ook blyft zy verder byna geheel onbe- 

zogt van dien tyd af tot aan het einde van het 
Jaar. 

Zynde derhälve genoodzaakt om myn Ver- 
blyf aan de Kaap meer dan zes Maanden langer 

te maken, dan ik gerekend had; zo befloot ik 

dien tyd ten meeften nutte te befteden. Door 

het vergelyken van het zuidelyke Gedeelte ee 
en 

t 
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den Hemel met de Hemel kaarten , en vooral 

met die, welke opgemaakt is uit de Waarnemin- 

gen door den Heer Halley, in't Jaar 1677. op ’t 

eiland van St. Helena gedaan; bemerkte ik lig- 

telyk, dat een groot getal Sterren van de vier- 

de en vyfde grootte, en byna alle de Sterren 

van de zesde grootte, daarop niet getekend wa- 

ren; zodat, fchoon het zuidelyke Gedeelte van 

den Hemel , zonder tegenfpraak , Sterreryker” 

zy dan het noordelyke Gedeelte, het tegendeel 

nogthans op het inzien der Kaarten fchyne te 
blyken ; weshalve ik my niet ontflaan kon van 

paar middelen te zoeken, om eene volkomener 

Lyft optemaken. 
By gebrek van een Mauur-quadrant, *t welk 

zo gemaklyk is tot dit foort van w aarnemingen, 

pam ik myn toevlugt tot zekere Manier , daar 

ik te Parys de proef van had genomen , maar 

welke ik, door het al te dikwils en al te lang be- 

trokken Weder, genoodzaakt was geweeft te la- 

ten varen. Ik verdeelde dat gedeelte van den 

Hemel, welk tuflcher den Zuid-Pool en den Keer- 

kring van Kapricornus vervat is, in vyfentwin- 

tig Gedeelten of Riemen van ontrent gelyke 

breedte : Ik ‘voegde aan myn Quadrant eenen 

Kyker van 28 duimen lang , welks Oog- glas , 

uitnemend flaauw zynde, toeliet aan denzelven 

een Veld van ontrent drie Graden te geven. In 

het Brandpunt van den Kyker plaatfte ik een 
foort van een ruitgewys Netje, welk de gan- 

fche uitgeftrektheid van hect Veld befloeg; zo- 

ien hlekad dat 
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dat, wanneer ik myn Quadrant vaft zette op ze- 
kere hoogte in het Vlak van den Middag. cir- 
kel, of zo na, dat het ’er zeer weinig van ver- 
fchilde, ik bepalen konde, met behulp van ee- 
nen Slinger en van het Netje, de Standplaatfen 
van alle de Sterren , die voorby het Veld van 
dezen Kyker gingen, welke, door de daaglyk- 
fche omwenteling des Hemels, eene der vyf- 
entwintig Riemen befchreef , die gemaklyk 
door de Verdeelingen van het Quadrant te on- 
derfcheiden. waren. 

Deze Manier hadt twee grote Voordeelen; zy 
was onfeilbaar, om geen eene Ster voorbytela- 

ten gaan , zonder gezien te zyn; en men kon 
‘er zig van bedienen zelfs, gedurende de fterkfte 
woede van den Wind: want het is geenzins 
nodig, dat de Kyker de Voorwerpen vergroot, 
om de verberging van eene Sterre agter een 
duifter Ligchaam waartenemen; het is genoeg, 
dat de Kyker de Voorwerpen onderfcheidener 
vertoont. Dus werdt de fchudding der Ster- 
ren, die door het geweld van den Wind werdt 
veroorzaakt , door deze toeftelling van mynen’ 
Kyker , onaanmerkelyk ; wyders, was ook eene 

Opening van drie of vier duimen middelyns in 
t Dak van de plaatfe der Waarneminge groot 

genoeg, en men kon den Kyker. op eenen ge- 
noegzaam groten afftand plaatfen , en zo veel. 
buiten den ftroom van den Wind, dat hy vols 

komen veilig ftond. 
Doch even deze zelfde Manier is in het ge- 

bruik 
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bruik zeer langwylig en verdrietig. Want, in- 
dien men al gene hinderniffen van de Wol- 
ken ftelt, dan heeft men egter ten minften 
honderd Nagten of Zittingen zonder tuflchen- 
pozing, ieder van meer dan zes uuren agtereen ; 
nodig ; gedurende dewelken men overeind 
moet blyven, zonder van plaatfe of geftalte te 
veranderen, welk dikwils ten uiterften laftig 
word, dewyl men het hoofd geheelenal agter- 

_ over moet houden, om verfcheide Riemen te 
volgen, die aan den eenen en anderen kant van 
het Toppunt (Zenith) zyn. Ook was het, tot 
des te grooter naaukeurigheid , nodig dat de 
Sterren , die ieder Zitting werden waargeno- 
men, alleen: vergeleken wierden by twee aanmer- 
kelyke Sterren , waarvan de eene ontrent het 
bovenfte , en de andere ontrent het benedeníte 

gedeelte van het Netje voorbygingen ; en dat 
vervolgens de Standplaats van die twee Sterren 
bepaald wierdt doorandere Waarnemifgen, die 
daartoe alleen gedaan werden, op dezelfde ma- 
niere als voor de boeknaandte Sterren , die ik 
my in den beginne alleen voorgefteld had waar- 
tenemen ; 't welk dus de Lytt met meer dan 

honderd Sterren: vermeerderde. 
Hoe groot ook deze vermeerdering van ar 

beid zyn mogt, nogthans ‘vond ik de omftan- 
digheden al te gunftig om wegens de Onderne- 
ming in twyfel te ftaan. Ik kon den Sterrekun- 
digen eene veel uicgeftrekter kennis bezorgen 

L Deer. van 
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van dit gedeelte des Hemels, als die is, welke 

zy tegenwoordig hebben van het Noordelyke 

Deel. Ik kon de dubbelde Sterren, de nevelag- 

tige of die van eene zonderlinge gedaante (con- 
figuratie) zyn, opmerken. De Zuid-Oofte Wind, 

altyd van eenen helderen Hemel verzeld, was 

meer te wenfchen dan te vrezen. Ik vond al- 

Jerlei voordeel, zo in de Beleefdheid van mynen 

Gaftheer Beftbier, die zig alle moeite gaf, om 
my alle mogelyke gemakken toetebrengen, fchik- 
kende zelfs de uuren van zyne Maalryden naar 
de oogenblikken , waarop ik vry kon zyn; als 

in de Bequaamheid van eenen Werkmeetfter, 
eenen Leerling van Mr. Langlois, die my ver- 

zeld hadt om zorg voor myne Inftrumenten te 

dragen. Hy maakte met zeer veel handigheid 
alle de Werktuigen, welken ik nodig had tot ieder 
foorte van Waarnemingen, die zig by gelegen- 
heid opdeden: zonder zyne hulpe zou ik niets 
hebben konnen ondernemen, dan enkel ’t geen 
ik in Vrankryk had ontworpen; en ik zou, my 
daartoe bepalende , zelfs menigmalen zyn te 
leur gefteld geworden in menigvuldige voorval- 
len. Eindelyk, dewyl het my aan genen moed 
mangelde, had ik alleen maar ‘zorgtedragen om 

myzelven zo te bewaren, dat ik in ftaat bleve, 
om dit werk in den tyd van een Jaar te volein- 
den; want de minfte Tuffchenpozing, door ee- 
nige Ziekte of Afwezigheid veroorzaakt , zou 
niet hebben konnen herfteld worden dan in het 

zelf. 
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zelfde Jaargetyde van een ander Jaar; en ik was 
„toen geen meefter dan alleen van zeventien of 
agttien Maanden. | 

Ik begon op den 6 van Auguftus 1751. De 
Proeven, die ik eertyds van deze zelfde Manier 
van Waarnemen had genomen , hadden my ge- 
leerd , dat ik, om my van den Slaap vry te 

houden, gedurig in Bezigheid moeft zyn , en 
my by gevolg niet te vreden houden, om alleen 

de Sterren van de zesde grootte en daarboven: 

waartenemen, maar dat ik ook moest bepaalen 

alle anderen, waarvan ik zuiks gemakkelyk kon 
doen, van welke grootte zy ook mogten zyn: 
Want, fchoon het niet noodzaaklyk zy de Kaar- 
ten en Globen te overladen met alle die kleine 
Sterren ; egter laaten zy niet na in de Praktyk 
der Sterrekunde zeer nut te zyn, vooral om den 
Loop der Scaartfterren door den Hemel te be- 
fchryven en te volgen, wanneer zy op het einde. 
van hare Verfchyninge zeer duifter zyn. Heb- 
bende derhalve de party gekozen, om alle de 
Sterren, die ik onderfcheidenlyk gewaar werd; | 

waartenemen; moet men niet verwonderd zyn; 

dat ik de Standplaatzen van meer dan 98oo Ser. 

ren bepaald heb tuflchen den Zuid - Pool en de 
Keerkring van Kapricornus. | ie 

Dus gebruik makende van de Nagten van ee. 

nen helderen en klaren Hemel, om het ontwerp, 

welk ik in Vrankryk gemaakt had, te volvoe- 

ren, ‘t welk anderzins niet dan door behulp 
van grote Inftrumenten kon uitgevoerd worden; 

1. Deer, en 
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en van die Nagten, wanneer de woedende Zuid- 

oofte Wind waaide, waarvan ik gefproken 

heb, om myne Riemen waartenemen; eindigde 

ik mynen arbeid in den beginne van de Maand 
Auguftus 1752. 

Gedurende den Loop van alle deze Waarne- 
mingen , nam ik ook anderen naar tyds gelegen- 
heid, als daar zyn die over de Straalbrekingen ; 

de Hoogte van den Pool; de Schuinte van het 

Taanrond [Ecliptica]; de Middernagts Hoog- 
tens van Mars, Venus en de Maan’, om daaruit 

derzelver Verfchilzigt optemaken; de verduis- 
teringen der Maan, die van de Omloopers 
van Jupiter , en die der Sterren door de Maan. 
Deze drie laafte foorten var Waarnemingen 
hebben geftrekt om de Lengte van de Kaap 
de Goede Hope op 16 Gr. to Min [beooften de 
Stad Parys ] te bepalen; waarover de Gevoelens 
der bequaamfte Aardrykbefchryvers verdeeld 

waren, en meer dan 3 Graden verfchilden. Ik 
heb ook, by verfcheide herhalingen, de langte 
van de enkelde Sekunde -flinger waargenomen, » 
welke ik juift een halve Lyn korter heb bevon- 
den dan te Parys. Eindelyk ik heb een naau- 

keurig Dagregister gehouden van alle de Ver- 
anderingen der Lucht, van de gefteltenis. van 
den Barometer en Thermometer , en van de 

Winden, welken ieder dag waaiden. Vooral 

ben ik zeer oplettende geweeft op denZuid-oos= 
ten Wind, en opde Wolk , die denzelven voor- 
fpelde, om dus in {taat te zyn van een juift 

Denk- 
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Denkbeeld te geven van de Saifoenen van dat 
Land, en opdat men weten mag hoeveel ftaat 

Jer te maken zy op alle de wonderbare Dingen, 
die men in de Befchryvingen der Reizigers aan- 
gaande dezen Wind ontmoet. 
Na dat ik alles had afgedaan, wat ik ten aan- 

zien der Zuidelyke Sterren doen kon; had ik 
nog vyf of zes Maanden verblyfs overig aan de 
Kaap, terwyl ik naar den tyd van de terugreize 

_ der Schepen naar Europa wagtte. De byzonde= 
re Befcherming, welke myne Brieven van Voor- 
fchryvinge my bezorgd hadden, ftelde my in 

ftaat om op Middelen bedagt te zyn, om eenen 
Graad van den Middag-eirkel te meten. De 
Uitkomft daarvan moeft noodwendig gewigtig 
zyn; dewyl de Waarnemingen , tuflchen den 
Noorder Aspunts-kring en de Linie genomen, 
welke allen daarin overeenkomen dat ze de 
‚Aarde de gedaante van een platagtig Bolrond 
CSpheroïde aplati) geven, met elkander niet 
overeenkomen, om haar de gedaante te geven 
van Een zodanig Bolrond, welks fnede een re. 
gelmaatig Ovaal is: waaruit men eenige twy- 
felingen kan opmaken; onder anderen, of de 
Aarde niet veel ongeregelder [van Gedaante] 
Zy, dan men tot nog toe befloten heeft uit 
de Metingen, die door de Bezorginge der Aka- 
demie gefchied zyn, en of het Zuidelyke Ge- 
deelte der Aarde niet van een andere Gedaante 
zy, die verfchilt van hare Gedaante in het Noor- 
delyke Gedeelte, De Maat van eenen Graad 

* Ls DaEhe A in 
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in ket Zuidelyke Gedeelte, op eenen aanmer- 
kelyken Afftand van de Linie, kon derhalve 

ftrekken tor opheldering van deze twyfelin- 
gen. 

Doch ’t geen deze Meting als onvermydelyk 
noodwendig maakte , in de omftandigheden , 
waarin ik my bevond, is dit; dat ; dewyl de 
Aarde noch Bolrond (Spherique) is, noch van 
eenige wel bepaalde geregelde Bogtigheid ; ee- 
ne der hoodzaaklyke Voorwaarden om de Re- 
kening, der Waarneemingen van het Verfchilzigt 
der Maan wel optemaken , deze is; dat men 
naauwkeurig weet de Straal van de Bogtigheid 
der Aarde op die plaatfe, waarop ieder Waar- 
neming gedaan wordt: En het is bekend , dat 
de Maat van éénen Graad in den Middag cirkel 
de langte geeft van die Straal der Bogtigheid , 
zonder opzigt op eenige Onderftellinge wegens 

de Gedaante der Aarde. 
In de maand September 1751. had ik gele- 

genheid gehad om vyftien Mylen maaie ned 
van de Kaap te gaan: ik merkte daar, dat 
‘er twee Bergen zodanig gelegen waren, dat 
hun Afftand dienen konde voor de Gemene Zy- 

de van twee grote Driehoeken, waarvan de een 
kon uitkomen op het Gebouw , voor myne Waar- 
nemingen aan de Kaap gefchikt , en de andere 
op een punt, welk twintig Mylen lag ten Noor- 
den van de plaats, waar ik was. De tuflchen- 
wydte tuflchen deze twee Bergen was flegts ee- 
ne wyde zandagtige Viale waar men een ge. 

noeg- 
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noegzamen Voetfteun kon meten , om /er met 

> 

juiftheid de te een der twee Driehoeken 
nit optemaken. Hierop {telde ik een Ontwerp 
op, welk ik aan den Heer Gouverneur der Kaap 

aanboodt , die het goedkeurde; en wanneer ik 

in de maand Auguftus 4752 myne Toebereide 
fels maakte om het zelve uittevoeren ‚ hiet hy 

my een Gefchrift , door hem getekend , ter 
hand tellen, ’t welk een algemene vergunning 

inhieldt, om alle noodzaaklyke. Werkingen te 
verrigten , en te gelyk een bevel aan alle de 
Inwoneren , waarby ik my mogt vervoegen, om 
my alle mogelyke ‚hulp toetebrengen: Dat meer 
is, hy benoemde den. Amtenaar (Officier) , die 
het Werk van Krygsbouwkundigen van het Kas- 
teel waarnam, om Dj te. vergezellen en_te hel. 
pen. à 

Ondanks dit alles zou iki in deze Onderneminge 
niet wel hebben kunnen flagen, zonder een zeer 
ongemenen byftand, hoedanigen ik van de in- 

_fchik!ykheid van den Heer Gouverneur niet zou 
hebben durven vergen, noch my denzelven heb- 
ben kunnen doen bezorgen, dewyl deze Meting 
hect regitreekfche Voorwerp myner Zendinge 
niet was, en ik ook-nog niet wilt, of de Aka- 

_demie daarvan het zelfde Ontwerp goedgekeurd _ 
1 hadt, welk ik aan Haar in het vorige Jäar had 

gezonden. 
Het Land, welk ik meermaalen deonkriranh 

„moelt met een grooten Toeftel van Inftrumenten5 
de Plaats daar ik een wyl myn Verblyf -moeft 

1. Deer, N La “hous 
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den tot het doen der Waarneemingen aan den 
Hemel; de Bergen, waarop ik een Quadrant 

‚ van drie voeten ftraals moeft laten brengen, 
*t welk veel zwaarder was dan eenig ander; 
waarmede dergelyke Metingen ooit gedaan zyn; 
de Vlakte, gefchikt om den Voetfteun te me- 
ten; alle deze Plaatfen waaren byna ten eenen- 
male woelt, zonder Water, en bedekt met dig- 
te ftruiken. Welke hulpe kon ik daar verwag: 
ten te zullen vinden ? De Bewoners , welken 
men aldaar in een klein getal ontmoet, zyn zeer 
arm, en hebben geen Volks genoeg, om hunne 
Landen te bouwen, en hun Vee te hoeden. 
Het is/onnodig, dat ik hier verder trede in een 
verhaal van de Omftandigheden der plaatfe, die 
my zouden hebben kunnen te rug houden en my- 
ne Onderneming doen laten varen ; zelfs wan- 

neer ik voorzien was geweeft van alle de nodige 
Toerufting en Volk. 

De Heer Beftbier, die werpligtende Gaftheer , 
by wien ik myn intrek had, deedt my alle deze 
Zwarigheden begrypen, en ik heb ondervonden 
dat ze niets minder dan vergroot waren: doch 
hy boodt my tevens het gebruik van zyne Ry- 
tuigen aan, en van alle de Slaven, die ik nodig 
mogt hebben: Hy wilde zelfs my overal verzel- 
len, om my voor Leidsman en Tolk te dienen; 

en dewyl hy Hopman van het Krygsvolk , en 
het ganfche Land door zeer geagt was, zo be- 
vond ik my in myne ganfche. Reize ook zo vry 

en op myn gemak, als of ik in het befte Geweft 
van: Vrankryk geweelt ware. De 



d 
un ds ’ Ee ig ‚ , 5 

NAAR DE Kaar DE Goepre Hoor. 353 

De Heer Befthier geleidde my eerft om ‘die 
Plaatfen te gaan zien , welken ik gebruiken 
rmoeft. -Ik had tden nog geen ander Inftrument „ 
dan een Kompas; doch vervolgens naar de Kaap 
te rug gekeerd zynde, vertrokken wy den 9 van 
September 1752, om de ontworpene Meting 
te doen. Ik. fla het wydlopiger .Berigt 
van deze Rejze en van myne Werkingen o- 
ver „ ’t zelve voor onze byzondere Byeenkom- 
ften bewarende. Het zal hier. genoeg zyn, in- 
dien we zeggen, dat ik met 'er daad de twee 
grote Driehoeken maakte , waarvan ik gefpro- 
ken heb —=; dat de langte van de zyde, die 
aan beide de Driehoeken gemeen was, bepaald 
werdt door twee andere kleiner Driehoeken, 
die zeer voordelig gelegen waren , en bepaald 
werden door een gemeten Voerfteun wan 6467 
Tuifes of Franfche roeden: dat ik, door Verge- 
Iykinge van zeftien Sterren, zo aan de Kaap als 
aan het Noordelyke Uiterfte. van myne Meting 
waargenomen , den Hemelboog , die met den 

Aardboog over een quam, bevonden heb rt Gr. 
13 m. 17 f. te zyn: en eindelyk, dat de langte 
van den Graad van den- Middag cirkel der Aar- 
de, die door de 33. gr, 18 m. Zuider breedte 

… henegaat, daaruit op 57037 Toifesquam te (taan. 

_ Deze Graad , die daarin overeenkomt met die 
genen, welken de Akademie federt agtien jaren 
gemeten heeft , dat dezelve veel langer is dan die 
wan den Linie. cirkel, en veel korter dan die van 
den Pool-cirkel , is veel groter dan ik denzel- 
U DEEL 43 ven 
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ven verwagt had te zullen vinden by vergely- 
kinge met de Metingen, die in Vrankryk gedaan 

“ zyn: ’t Welk de Onderftelling fchynt te begun- 
ftigen, dat de Aarde onregelmatig plat is. 

Den 23 van Oktober keerde ik weder naar 

de Stad aan de Kaap; en ontfing. daar een Ge= 

Schrift, door den Heere Grifchow, Hoogleeraar 
der « Stertekunde te Perersburg „ uitgegeven 3 
waarin hy zegt, dat hy, verftaan hebbende, hoe 
ik myn- verblyf aan de Kaap zou verlengen; 

voorgenomen hadt zyne Waarneemingen’ontrent 
het Verfchilzigt der Maan gedurende een jaar te 

blyven vervolgen. Hy gaf te kennen, welke 
Waarnemingen hy de gevoeglykfte. oordeelde 
tot dat Onderzoek, en nodigde de Sterrekundi- 
gen om daarop agt te geven. Ik zette my ook 
terftond om my in den overigen tyd, dien ik 
aan de Kaap nog zou doorbrengen; daarnaar te 

rigten, Het einde van ’t Ontwerp,van. den 

Heer 'Grifchow. was bepaald op den laatften van- 
February 17 53; en omtrent dien zelfden tyd ver- 

trekken. van de Kaap de Schepen „die, daar op de 
Rede leggen , naar,hunne befcheide plaatfen, 

Ik -ontfing ook op het einde,van Oktober een 
Bevel van den Koning, welk de Heren van de 
Indifche, Maatfchappye. verzogt hadden ,‚ om 
van de Kaap te gaan. naar de Eilanden, gee 
naamd sle de France en Isle de Bourbon „ om dere 
zelver. juifte Aardrykskundige a nddlaacn 
te bepalen. Deze Eilanden , welken de Ver- 

gaderplaats zyn van byna,alle de Franfche Sche; 

A ge Pel, 
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pen, die naar de Ooft Indien gaan, of van daar 
komen, leggen tén Ooften van het Eiland Mada- 
gaskar , meer dan $oo Mylen van de Kaap. 
Ik wift dat de Heer Daprès dat zelfde jaar alle 

dà nodige Waarnemingen gedaan hadt om ’er 
de Lengte en Breedte van te bepalen; ik had 
zelf weinige Maanden te voren zvne Waarne= 
mingen onderzogt , wanneer de Heer Daprés , 
naar Vrankryk keerende, aan de Kaap was aan- 
geweeft, en ik kon my niet vleijen om het beter 
uit te voeren; maar het was my toen onmogelyk 
zulke Vertogen wegens die Reis te doen, die 
my tydsgenoeg een Tegen bevel zouden hebben 
konnen bezorgen. Ik bragt derhalve de twee 
laatfte Maanden van ’t jaar 1752, en de twee- 
eerften van het volgende jaar, met, het in or- 

der fchikken myner Waarnemingen door , om 
‘er Affchriften van te zenden aan de Akade- 
mit. 

Inzonderheid leid ik my toe om éene Platte 
Hemelkaart, zo volmaakt als mogelyk was, van 
het zuidelyke ‘Gedeelte des Hemels tuffchen den 
Pool en Keerkring van Kapricornus opteftellen. 
Om dat te doen maakte ik een Lyft van 1930 
Sterren, uitgezogt uit die 98oo, welken ik had 

waargenomen : ik plaatfte dezelven op eene 
_Kaart, vergeleek die Kaart met den Hemel, 

om te zien, of ik ook op myne Lyft mogt ver- 
_geten hebben eenigen van die Sterren, welken 
men met het blote oog zien kan, dewyl ik my 
voorftelde om ieder Ster met eene byzondere 
‚k Dari. L4 Let- 
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Letter van het Griekfche en Latynfche Alpha-- 
bet te tekenen, gelyk men doet in de Platte 

Hemelkaarten, die de Sterren, in Europa zigtbaar 
zynde, vertonen. Op dezelfde Kaart tekende ik op 
hare plaatfen de zuidelyke Gefternten (Conftella- 
tien), die by de oude Griekfche en Latynfche 

Sterrekundigen befchreven zyn; alsmede die, 

welke rondlom den Pool gefchetft zyn door de 
eerfte Portugefche Zeelieden, Tuffchen alle 
deze Gefternten fchoten my nog grote Vakken 
over, die, fchoon wezenlyk doorzaaid met zeer 
zigtbare Sterren, volftrekt ledig {taan op alle-on- 
ze Kaarten, omdat men ’er tot nog toe niet op 
had konnen tekenen dan ontrent drie ‘honderd 
Sterren , welken waargenomen waren. Jk kon 
derhalve alle die nieuwe Sterren , welken die 
Vakken vervulden, met gene Namen of Lette- 
ren van het Alphabet betekenen, dan door nieu-: 
we Gefternten intevoeren: maar in plaatfe van 
daartoe, gelyk de Portugezen gedaan hadden, in 
navolginge van de Ouden, Afbeeldfels te ge- 
bruiken van Dieren , die in Europa onbekend 

‘ zyn, en die daarom doorgaans op onze Hemel- 
Kaarten belaglyk afgebeeld worden; zo tekende 
ik de Afbeeldfels der voornaamfte Inftrumenten , 

die tot de fraaije Konften gebruikt worden; en 

volgens dat Denkbeeld heb ik het Tafereel laten 
maken, welk ik de eer heb de Akademie aante- 

bieden. 
Ik bragt eindelyk de laatfte dagen van Februa- 

ry 1753, en de eerfte dagen van Maart door, 
om 

Fr 
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omde wezenlyke Naauwkeurigheid vanralle de 
Verdeelpunten myner Inftrumenten te juiften, 
en fchikte my vervolgens tot myn Vertrek naar 
onze Eilanden. 

Men mogt verwagten, dat ik hier eenige Be: 
fchryving zou geven van de beroemde Kaap de 
Goede Hoop; dat ik de Zeden van de natuurly-. 
ke Inboorlingen van ’t Land, bekend onder den 
Naam wan Hottentotten, zou defelirijven 3 dat ik 
zou fpreken van de byzondere Voortbrengfels 
van het Land en de naarby gelegene Zeen : 
maar’, behalven, dat men uít het gene ik ‘hier ge- 
zegd heb, reeds kan oordeelen, dat ik byna geen’ 
tyd gehad heb om op die ftukken Onderzoek te 
doen; zo moêt ik ook bekennen dat myne Kun- 
digheden alte bepaald zyn, om de Lief hebbers 

en Natuurkundigen op dit Gedeelte der Natuur- 
Iyke Hiftorie te kunnen voldoen. Doch het al- 
lerverdrietigfte in dezen is, dat het Belang der 

Waarheid my verpligt te verklaren, dat niets 
minder naauwkeurig js dan ’t geen men over dit 
Onderwerp leeft in een groot Boek, welk door 
Pieter Kolbe in het Hoogduitfch gefchreven is, 
[welk in ’t Nederduits is vertaald, en] waarvan. 
wy in het Franfch een uittrekfel hebben in drie 
Deelen. Kolbe was uit Pruiflen van geboorte, 
en werdt door wylen den Baron van Krofick met 
dat Oogmerk naar de Kaap gezonden, om al- 
daar alle mogelykeWaarnemingen over de Ster-. 
rekunde, Natuurkunde en Natuurlyke Hiftorie 
te nemen. Hy hieldt zig daar volle zeven jaren 
L Deer. 7 Z 5 op 5 
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op; maar allen, die hem in dat Land gekend 

hebben ‚ verzekeren ftandvaftig, dat hy ‚zyn 
Werk niet gemaakt heeft van het Voorwerp zy- 

ner Zendinge; dat hy, ondanks zyn voorge- 
ven, nimmer eene Reis gedaan heeft naar het 
binnenfte van het Land. Ook hebben de Kaar- 
ten, die men vindt in zyn Werk, ’t welk alleen 

opgemaakt fchynt uit zyn geheugen na zyne te 
Rugreize , gene de minfte Gelykenis met de 
Gefteltenis -der plaatfe. Zy krielen van grove 

‚fouten. … De Plaats-befchryvingen-, die hy 
geeft, zyn byna allen volftrekt vals, vol van 

buitenfporige Vergrotingen en zelfs van loutere 

Inbeeldingen., De 'Hiltorie van de Planten van 

het Land is onvolmaakt, en niet van hem; die 

van de Dieren is zeer gebreklyk; en die van de 

Hottentotten zeer verdagt. De Schryver hadt 

met deze- Menfchen niet verkeerd , uitgeno- 

men met de zulken, die zig in Dienft der Kuro- 

peêërs bevonden, maar welken, of Staven of on- 

der de Slaven geboren en ‚van ’t Ligchaam van 

hun Volk afgefcheiden zynde, flegts eene vers 
warde overlevering hadden van hunne oude Ge« 

bruiken, en zig meeftendeels gefchikt hadden 

naar die van hunne Meefters. En by ongeluk 
zyn zy, die tot dit Volk behooren en in Vryheid 

leven ‚buiten de Grenzen der Hollandfche Volk. 

plantinge ‚ tegenwoordig zo verre af van de 
Stad der Kaap, dat het zeer moeilyk is om te 
bewaarheden ‘tgeen de Reizigers daarvan ge: 
fchreven hebben; de meeften van horen zeggen. 

Some 
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Sommige Zaken, die ter myner Kennifle ge- 
komen zyn, en de kleine Reizen, die ik in hee 

Land gedaan heb, hebben my gelegenheid geges 

ven om een vry groot getal Misflagen, welken in 
t boek van Kolbe gevonden worden, te regt te 
brengen (*). Maar daar hapert nog veel aan, 

eer dat ik in ftaatr zou zyn om iets volkomens over 
de Hiftorie van dit uitterfte van Afrika te kunnen 
geven. 

Den 8 van Maart 1753 ging ik aan bord van 
het Franfche Schip, de Puyfieult, welk naar 

„China gefchikt was, en de Eilandenlsle de France 

en de Bourbon zou aandoen. Ik quam 'aan Isle de 
France op den daar aan volgenden 18 van April. 

Gedurende dezen Tocht, hield ik my bezig, 
gelyk op mynen vorigen en op,myne Terugreize 
naar Vrankryk, met het nemen van proeven o- 
ver de manier van de Lengte ter Zee waartene- 
men , door middel van den Afftand der. Maan 
van de eene of andere Sterre in den Dieren- 
riem. Sedert myn Vertrek uit Vrankryk had ik 
een groot getal Onderzoekingen gedaan om de 
Praktyk. van de Manier, door den Heer Halley 
RAE gemaklyker te maken. Ik had my 

veel 

(* [De Heer Nikolaas Struyck, Korrefpondent van de 
Akademie der Weetenf(chappen van Parys, te Amfleldan 
heeft in zyn laatft uitgegeven Werk reeds eenigen vam 
die Verbeteringen, uit Brieven, door den Heer. Abt de 

la Caille, toen die zig aan de Kaap bevondt, aan hem 86, 
fchreeven , onzen Landsgenooten medegedeeld} « 
TE Deer. 
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veel geoefend in dit foort van Waarnemingen; 

en baarblykelyk. ontdekt, dat het onnut was op 
eenige andere wyze zig van de Maan te wil- 
len bedienen, om de Lengten te vinden; dat het 
enkel hier op aankwam, omde Rekening daarvan 
bruikbaar te maken voor't gros der Zeelieden ; 
en eindelyk, dat het onmogelyk was hun voorte- 

ftellen om die Rekening in't lang te maken vol- 
gens de wyze der Sterrekundigen. Ik zogt ver- 
fcheiderhande manieren om hen, het groorfte 

. deel daarvan tebefpaaren, en ik bevond , dat in- 
dien men den Zeelieden wilde ter hand ftellen 
zeckere Uitkomften der Rekeningen, die door 
bequaame Sterrekundigen op hun gemak ge- 
maakt waaren , zy dan flegts drie korte en zeer 

gemaklyke Werkingen verder te doen hadden, 
om ’er hunne Lengre door optemaken. Ik 
maakte by voorraad fommigen van die Rekenin- 
gen, om een Proef van deze nieuwe Manier te_ 
laten nemen door fommigen der Officieren van 

_ ons Schip, en in de eerfte keer zelve bekenden 
die genen, welken myne Werkingen wilden 
volgen, dat het hun zeer ligt ‘zou vallen derge- 
Iyken te maken met behulp. van vooraf gegane 
Rekenirigen: Ík maakte nog anderen voor hun 
tot ‘hct overige van de Reis, met eene ge- 
fchreven Onderrigting om gebruik van deze 
Uitrekeningen te maken, en die Heeren bedien- 
den’er zig van zonder moeite. Naderhand heb 
ik die Onderrigting laten inlaffen in de Inleiding 
voor de Dagen (Epbemerides) van de tien 

eert 



RN 
Pik 

NAAR DE Kaar Da Goene Hooe. 361 

eerftkomende jaren. De Nattigheid dezer 
Waarnemingen was zeer kennelyk op dezen zelf. 
den Tocht; want den Koers genomen hebbende 
om by Giling te komen op veertig Mylen ten 
Ooften van het Eiland Rodriguet, om ‘het aan 
te doen eer wy aan Jsle de France zouden 
landen, ftelden de Waarneemingen van de Lengte, 
die wy gemaakt hadden , ons, wanneer wy 

‚meenden volgens de giffing op den afftand van 
veertig Mylen te zyn, op meer dan honderd en 
tagtig Mylen; ’t welk de Uitkomft beveftigde. 

Ik werd op Jsle de France zeer wel ont- 
fangen door den Heer Bouvet, die ’er Gouver. 
neur. van is: hy gaf zig alle moeite om my alle 
mogelyk Gemak toetebrengen tot/het doen 
myner Waarnemingen, en verfchafte my al het 
genoegen, welk het Land kan geven. Binnen 
weinige dagen had ik eene zeer bekwame en zeer 
valte plaars, om ‘er myne Inftrumenten te tellen. 
Myn verblyf. op dat Eiland duurde negen 

Maanden. Deze tyd, fchoon vry lang, en be« 
paald door den tyd, warop de Schepen naar 
Vrankryk te rug keeren, was nogthans niet ge- 
noegzaam om €en aaneengefchakeld famenftel 
van Sterrekundige Waarnemingen ‚ van dat 
foort als my tot nogtoe hadden bezig gehouden d 
te ondernemen. Daarenboven is de Hemel, 
fchoon in ’t algemeen helder genoeg, daar egter 
op verre na zo gunftig niet, als aan de Kaap de 
Goede Hoop. Op de plaatfe, daar de voor 
naamfte ftigting van de Indifche Maatfchappye 
k Deer, 
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is op sle de PFrauce, is de Lucht na den 
middag byna altyd betrokken ; zelfs op de 
fchoonfte dagen van ’t jaar: kleine troppen van 
Wolkjes komen ieder ogenblik van de naburige 
Bergen, en ttekken door de ganfche Lucht, 
zo dat het zeer dikwils gebeure, dat op het o- 
genblik, waarop men eene Ster zal waarnemen, 

dezelve bedekt word van een dier kleine Wolk= 
jes. Ik heb derhalven niet kunnen flagen dan 
alleen in ’t doen van een klein getal Waarnemin- 
gen vangewigt voor de Sterrekunde; en waarvan 

ik een berigt aan de Akademie heb gezonden. 
Ik had my onder anderen gezet op de Be- 

paling van de fchuinsheid van den Zonneweg 

(Ecliptica), die ik aan de Kaap kleiner gevonden 
had, als men dezelve doorgaans ftelt, Myne 
plaatfing op 't gemelde Eiland was voordelig 
genoeg; ik was meer dan drie Graden binnen de 
Keerkringen; en ik had twee Inítrumenten van 
zes voeten ftraals, die zeer goed waren bevon- 
den. Door een groot Getal Middag - hoogten 

der Zonne, genomen ontrent de Zonne ftilftan- _ 

den van Juny en December 1753, heb ik, alle 

de Verfchillen (Reduêliën) aangernerkt, en veref. 

fend hebbende, die fchuinte bevonden van 23 
gr. 28 m. 16 f. een kleinweinig kleiner dan aan 

de Kaap: zodat men, deze Uickomften vergely- 
kende met die der allernaauwkeurigfte Waarne- 

mingen, welken in deze en de voorgaande Eeuwe 
genomen zyn, redelyker wyze niet kan twyielen 
aan de Wezenlykheid van de gedurige Vermin- 

de= 
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dering van de fchainsheid van den Zonneweg. 

In de Maanden, wanneer Jupiter , naarby zy- 
ne Vereeniging met de Zonne, niet toeliet de 
Taningen van zyne Omloopers [Satellites] waar- 
tenemen , om de Lengte van Jsle de France 

te kennen, hield ik my bezig, met alle no- 
dige naauwkeurigheid, de voornaamfte Afmetin- 
gen van dat Eiland te nemen. Ik vertrok van 
daar, den 16 van January 1754, en quam den vol. 
genden dag te St. Denys op het Eiland de Bourbon, 
waar ik zes Weken bleef, om aldaar Waarnee- 

mingen te doen met betrekking op de Lengte 
en Breedte van dat Eiland. hai 

Ik begaf my voor de laatfte maal aan boord 
van het fchip de dohilles, gevoerd door den 
Heer Baubrian. Wy zeilden den 25 van Maart 
voorby de Kaap de Goede Hoop, en qua- 

men van daar ten anker onder het Eiland 

Ascenfion op den 15 van April. Dit Eiland, 
welk baarblykelyk gemaakt, of geheel verbrand 
is door eenen thans uitgedoofden Vuurberg, is 
zo zonderling van wege de natuur van zynen 
Grond, door de Gedaante en Legging zyner Ste- 
nen en Bergen , dat het Gezigt van ’t zelve zekere 

fchrik inboezeme. Schoon zeer klein en woeft, 

pogthans zou deszelfs Hiftorie een Lief hebber der 

Nature lang konnen bezig houden, en breed- 

…_ voerige Overdenkingen aan eenen Filofoof ver- 

fchaffen. Wat my betreft; ik kon het niet an- 
ders befchouwen, dan als een. gewigtig punt 

voor de Aardryksbefchryvinge en Zeevaart. 
1 Deen. | Alle 
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Alle de Schepen van de Indifche Maatfchappye 

komen hieraan op hunne Terugreize naar Vrank- 

ryk: zy nemen daar eene grote menigte Zee. 
fchildpadden ín, die hun voor een uitmuntend 
Geneesmiddel tegens de Scorbuufche Ziekten 
verftrekken, en tot een zeer goede Spys voor et- 
telyke weken. Ik maakte gebruik. van de vyf 
dagen, die wy daar ftil hielden , om de Breedte 
van dat Eiland te bepalen, welke ik ter. plaatfe 
van de gewone Rede bevond te zyn van 7 gr. 
54. m. Zuidelyk; en ik had het geluk van aldaar 
eenen Uitgang (Emerfie) van den eerften Om- 
loper van Jupiter waartenemen, die insgelyks 
te Parys is waargenomen door de Heren Maraldi 
en de L'Ifle. Hiervan bediende ik my om de 
Lengte van dat Eiland te bepalen op 16 gr. 19 
m. ten Wetten van den Middag-cirkel van Pa- 
rys. Wey ligtten den 2o van April het anker en 
quamen te /'Orient den 4 Juny, naeene der kort- 
fte en gelukkigfte Tochten gedaan te es 
die men kon wenfchen. 

Arie eN 
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SISISISISISISISSISIS SISSI: 
MITNHEER, 

Et ftaat u voor, dat ik, in de maand Juny 
laaftleeden de eer hebbende van een a- 

vond met u door te brengen, aan de praat raak- 
1, DEEL, … Aa te 
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te over zekere Bron. in ’t Graaffchap Wicklow 

in lerland, wegens welke men onderftelde dat 

zy de verwonderlyke hoedanigheid had van Yzer 

in rood Kooper te veranderen. Uwe ftandvafti- 
ge liefde tot de Waarheid en uwe fterke af keer 

van de dwaalingen van ’t gemeen, deeden u het 

geval van deze Bronnen in twyfel trekken, ter- 
wyl ik het zelve, op dien tyd, niet anders dan 
uic het verhaal, dat onder de-Liefhebbers in dat 

Jandfchap gemeen was, kon beveftigen, Gy ftel- 
de toen ter tyd verfcheide fchrandere vraagen 
voor, en fcheen begeerig te zyn om ‘er nadere 

berichten van te moogen vernemen. Dit heeft 

myne nieuwsgierigheid opgewekt om, zoo dra 

het pas gaf, op de gegrondheid van die wondere 

baare vertelling goed onderzoek te doen. 
Kort naà dien tyd gelegendheid krygende om 

na Dublin te gaan, deed ik een reisje na de Bron, 

welke van die Stad omtrent agt en dertig [engel- 
fe] mylen is geleegen, en ik nam verfcheide 
proeven op het water van dezelve. Den uitflag 
dier proeven neem ik de vryheid u by deezen 
voor te draagen, in hoope , dat zy u eenige 
voldoening zullen geeven nopends de ophelde- 
ring van ’t fluk , waarover gy zoo billyk de berich- 

_ ten in twyfel trok van eenige ligtgeloovige Lie. 
den, die het geen door deeze Bron word uitge- 
werkt verkeerdlyk voor eene weezenlyke her- 
vorming van Yzer in Koper opgevat hebben; 
een belachlyk begrip voorwaar, als *t welk de 
eigenaartige hoedaanigheden der lichaamen ver- 

nie. 
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nietigt, welke de Groote Schepper in alle ftoffe: 
lyke zelfftandigheden heeft gelegd, ten einde ze 
de eene van de andere, zouden onderfcheiden 

worden, en die, gevolglyk „ deeene in de ande. 
re niet kunnen veranderd worden. 

Dan, vermids de gefchiedenis van-deeze ont- 
dekking--reeds naaukeurig verhaald isin ee. 
nige, gefchriften , welke by de Koningklyke 
Maatfchappye , waarvan” gy de eer ‘hebt een 
waardig Lid te zyn, geleezen zyn, zal ik myn 
beft doen om alle herhaalingen te vermyden, en 
my bepaalen tot de Scheikundige Ontbinding 
van het Water deezer Bron ; welke Scheikundi- 
ge Proefneemingen; zo als, my is gezegd; tot 
nog toe door niemant gedaan.zya. 
Dit berucht Water vloeit voort-uit eene fyke 

Rood-Koper Myn, het heeft een fcherp zuuren 
{maak „en, is,ligt blaauw, van koleur, Hec 
word ontfangen en verzameld in putten, waar 
in men Yzere ftaaven werpt, die,‚,na omtrent 
drie. maanden in dit Water geweeft te-zyn,-ge- 

heel verteerd bevonden. worden, als wanneer 
op den bodem. der” putten eene menigte. van 
Rood Koper, die grooter is dan’t Yzer bedroeg, 
gevonden wordt in de gedaante van grof zand. 
Dat dic waarlyk gebeurt, is door voordeelige , 

Proefneemingen geftaafd, die dikwerf herhaaid 
zyn federt de eerfte ontdekking, van welke de 
eer toekomt aan den ‚Heere Mattheüs Jobnfton, … 
een braaf oud man, die een van de eigenaaren 

1, Deer Aaz der 
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der Myn is en allereerft deeze manier, om het 
Koper te verzamelen, heeft in trein schiagr. 

Dewyl nu deezé uitwerking van de Bron ze- 
kerlyk voortkomt van het een of ander werk- 
zaam beginfel in net Water, zal ik eerft onder- 
zoeken welk diet beginfel. zy , en byzonderlyk 
melding doen van de Proeven, die ik ter ontdek- 
kinge daar van genomen heb, ten einde gy te 
beter over de gevolgen, die ’er uit zyn afgeleid, 
zoud kunnen oordeelen. 

Eerfle Proef.’ 

In een-weinig van dit Water, dat uit de 
Springader zelve, boven de putten, waar in men 
de Yzere flaaven legt, genomen was, goot ik * 
een Smeltvogt van Alkalyn Zout, het welk ee- 
ne fterke opbruifing veroorzaakte en eene groo- 
te meniste van donker-bruine deeltjes op den 
grond nederdreef. 

Ik leide daar uit af, dat deeze proef toont dat 

het Water in zig een fterk zuur bevat, met ee- 

ne ontbinding van de Stoffe die pied irl 

was, 

Tweede Proef. 

Ik deed een weinig Sterk Water, of Geeft van 

Salpeter , in wat Water, dat uit dezelfde plaats 

ge. 

& Solution of an Alkaline Salt. 

en 
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genomen was, en ik befpeurde dat het fterk 
zuur de blaauwe koleur ten eerften wegnam. 

Waar uit ik afleide, datde Stof, die door het 

Alkali by de eerfte proefneeming neder wierd 
gedreeven, zoo volmaakt ontbonden was door 
den zuuren geeft, in deeze tweede proef, dat 
zy alle de Licheftraalen doorliet, 

Derde Proef. 

Eenige kleine Yzere Spykers, in dit Water ge- 
worpen, waren in vier .minuten tyds zoo digt 
bezet van eene ftof, die de koleur had van Rood 
Koper, dat ik met een vergrootglas van een hal- 
ven duim brandpunt het Yzer niet meer door 
deeze ftof henen kon onderkennen. «In dien 
tyd wonnen de Spykertjes vier greinen zwaarte 
aan. Het water deed dezelfde uitwerking SE 
Zilveren Tin; maar niet op Goud. 

Ik leide daar uit af, dat de Koleur ende aanwas 
van zwaarte toetefchryven zyn aan de Aanklee- 
ving der (tofdeeltjes, die in het water ontbonden 
waren door een zuur, het welk in het Goud niet 
kan doordringen. 

Vierde Proef. 

Ik deed, om |de. hoeveelheid en hoedanig- 
heid te bepaalen van de ftof in het water, in drie 
ongen daar van twee: drachmaas kleine yzere 
Spykers, die ik ’er vierentwintig uuren in liet leg- 

L. Deer, Aa 3 gen, 
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gen. Toen vond ik de oppervlakte van het wa« 
ter met een dik fchuim bedekt , het welk geleek 

naar ’t'fchuim van Spaà's ftaalwater. Het had de 
blaauwe koleur en fcherpen fmaak van koper- 
rood verlooren. Het was ten eenemaal helder 

geworden, en, op den bodem lag een menigte 
bruin, zwaarweegend poeder, het welk „ naadat 
het gedroogd was, veertien greinen woog. Dit 
poeder, gefmolten zynde zonder eenige losmaa- 
kende ftof daar by *, leverde twaalf greinen 
zuiver Koper uit, de Spykertjes hadden agt greie 
nen in het water verlooren, en waren op ver- 
fcheide plekken met een vaft blaadje van zuiver 
Koper overtoogen. Het Water, waar in de Spy- 
kertjes lagen, leverde, naadat het doorgekleinft 
en uitgedampt was, een groen Vitriool uit, ’ 

welk in allen opzigte geleek naar en dezelfde 
uitwerkingen had als Zout van Yzer, wanneer ’t 
ontbonden en met eenig famentrekkend tinétuur 
vermengd word. 

Vyfde Proef. 

Uit het bron-water, op dezelfde wyze behan: 
deld, kreeg ik een blaauw Vitriool , welks grond- 
begin rood Koper is, 

Uit alle deeze proefneemingen is op te maa- 
ken, dat een mineraal zuur ìn dit water de hoe. 

danigheid is die werkt; welk zuur, door de 
Koper-Erts verfpreid, zig zelf met deeze berg- 

ftof 
* Meked without any flux. 
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ftof vereenigt en een Vitriool maakt, dat door 
het water word ontbonden en in ’t zelve hangen 
blyft, tot dat het, in de putten het yzer ontmoe: 
tende , door het zelve fterker dan door het Koper 
word aangetrokken; alwaarom ’t by die gelegen= 
heid het Koper laat vaaren, het Yzer aan ftukken 
knaagt, en ’t zelve in een Vitriool verandert, 
dat wederom ontbonden en weggevoerd word 
met den {troom, die geduurig uit de putten vliet; 
terwyl het Koper; van het zuur nu ontflagen, 
door zyn eige zwaarte op den bodem der putten 
nederzinkt, 

Klaar blykt het uit dit bericht, dat dit verwon- 
derlyk voorval niets anders is dan eene enkele 
Nederdryving * van het Koper door middel van 
het Yzer: waarom het zeer oneigenlyk genoemd 
word verandering van Yzer in Koper, Dan, opdat 
‘er geene verdere zwaarigheden nopends de ver- 
teering van de groote partyen Yzer, die in de 
putten gelegd worden, moogen overblyven , zal 
ik hier by nog de volgende Waarneemingen 
voegen, om te toonen, dat dit Yzer ontbonden 
word en weg gefleept met het Water. 

Eerfte Waarneeming. Het water in de putten 

is overdekt van een dik fchuim, veroorzaakt 

door de onophoudelyk na boven ryzende lugtbel- 
len, die, aan de oppervlakte gekoomen, aan 
ftuk berften: Het welk een klaarblykelyk teken 
is van de ontbinding van het Yzer. 

Twees 
* Precipitation, 
1, Deen. Aag 
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Tweede Waarneeming. Het Yzer word gaande 
weg in de putten verteerd, en heeft even als het 
oud Yzer over al veele onregelmaatige ruuwtens 
en petten: Het welk een duidelyk kenteken is dat 
het door een Zuur aan ftukken word geknaagd. 

Derde Waarneeming. De greppel, door wélke 
het water uit de putten loopt, is begroeid van 
roode Oker; welke, naa in een fterk vuur ges 

brand te zyn, door den Zeilfteen word aange- 
trokken. Nademaal deeze Oker alleenlyk in 
den ftroom beneden de putten word gevonden, 
mag men zeggen dat zy een gedeelte is van hee 
yzer, dat in het water is ontbonden, 

Vierde Waarneeming. De Hoeveelheid van het 
koper, dat in de putten gevonden word, naa dat 
het yzer is verdweenen , bedraagt gemeenlyk 
meerder dan die van het yzer was toen het eerft 
in de putten wierd gelegd: Immers, de Eigenaa- 

ren verzekerden my dat meermaalen ééne Ton 
Yzer anderhalve Ton Koper voortbrengen, of, 
liever gezegd, nederdryven zal. 

Dit alleen mag genoegzaam zyn om te bewy- 
zen, dat het Yzer niet in Koper word veranderd 3 
doordien, volgends de tafel van Hr. Ifaack New- 
ton, de byzondere zwaarte van Koper tegen die 
van Yzer ftaat als gooo tegen 7645. 

Toen ik in de laaftleedene maand Auguftus 
aan deeze bron was, liepen ’er in elk zeftigfte 
deel van een minuut naagenoeg 12 ongen uit, 

én door Yzer te leggen in het water van den 

{troom, die uit de putten liep, vond ik dat elke 
on- 
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enge drie greinen Koper bevatte. Hier uit is 

een overflag te maaken, dat ‘er in elke minuut 
1296oo greine Koper, en by gevolg in een jaar 
tyds 124100 ponden Trooy's gewicht van dit 
metaal door deezen ftroom meegevoerd worden; 
mids men onderftelle dat de hoeveelheid en de 
hoedanigheid van het water altoos dezelfde bly= 
ven. 
Gemaklyk kunnen wy ook hier uit reden gee- 

ven van ’t fterven van de Viflen, en van ande= 

re verfchynfelen in de rivier, in welke zig dee- 
ze met koperrood bezwangerde ftroom ontlaft. 
Op heete zonnige dagen ligt, als 't water 

daar is uitgewazemd, op de hoopen aarde, die 
uit de Ertsgroeven zyn opgeworpen, alseen bloem 
van vitriool: En hier vandaan komthet, dat, by 
regenagtig weder , het water , dat ‘er doorzygt , zig 
als eene fterke ontbinding van fpaans Bron ver. 
toont. 

Al wie begeerig is om ’t geen in deeze putten 
omtrent het Yzer voorvalt naa te doen, kan ge- 

maklyk zyne nieuwsgierigheid voldaan vinden , 
door eenige brokken Yzer in fterke ontbindingen 
van Vitriool te leggen. 

__ Het is eene gemeene proef, gepolyft Yzer te 
verkoperen door het te wryven met Roomfe 
Vitriool; en die proef is al mede uit de voor- 
verhaalde oorzaak gemaklyk op te loflen; te 
weeten, het zuur, dat in ’t Vitriool zit, dringt 
door in het Viets en laat het Koper op de op- 
pervlakte zitten. 
) 1 Deer, Aa 5 Dee- 
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Deeze proef is ook aangetekend door dien 
grooten fcheikundigen en alom vermaarden 
Wysgeer, den Heere R. Boyle, die dezelve in 
zyne verhandeling over de Specifike Geneesmid- 
delen eene Sympathetife Nederdryving noemt. 

Zoo ras de aantrekking tuflen het koper en 
zuur ophoud, neemt de onderlinge aantrekking 
toe tuflchen de deeltjes van ’t metaal; zulks dat 
op den bodem der putten groote en vafte klui- 
ten, waar van wel negentien twintigfte deelen 
zuiver koper zyn, geformeerd worden. De 
vaftheid van deze kluiten word gedeeltlyk ver- 
oorzaakt door de drukking van den daar bovenop 
liggende hoop ftof koper, diealtyd grooter word. 

Hier uit zien wy, dat de konft van EfJajeren 
of de Metaalen af te fcheiden van hunnen Erts, 

hoofdzaaklyk beftaat in ’t uitdampen van een 
zuur, ’t welk de onderlinge aantrekking van de 
Metaaldeeltjes verhindert; want, wanneer het 
zuur door eene geweldige hitte is uitgedreeven , 
vallen die deeltjes in hunnen eigen kring van 
aantrekking en neemen eene vafte geftalte aan. 

Uit het geen wegens de befchouwing van dit 
verwonderlyk voorval is gezegd , zou men eenige 
in ’t werk te ftellene dingen kunnen aanwyzen, 
die zoodaanige bronnen meer voordeelig zouden 
maaken ; en zou’ 'er moogelyk eene manier te ont- 
dekkenzyn, omt Koper gemakkelyker van zynen 
Erts te fcheiden door nederdryving dan door 
Kalkmaaking in ’t vuur. Doch het maaken van 
zulke verbeteringen laat ik over voor hen, diein’t 

be- 
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bewerken van de bergftoffen meer bedreeven zyn. 
Hebbende, gelyk ik hoop’, een voldoend be. 

richt gegeeven van de uitwerkingen deezes wae 

ters op het yzer, en. beweezen dat-zy toetefchry= 
ven zyn aan een fterk Mineraal Zuur, t welk in 
dit water vervat is; zoude ik nu in de tweede 
plaats verder onderzoek gedaan. hebben na den 
oorfprongk van dit zuur; maar-de weetgierig- 

heid van eenige Lieden heeft deeze op giffing 
fteunende naavorfing reeds voorgekomen. Die- 
per in de ingewanden der aarde ingedrongen, 
hebben zy ontdekt, of, laat ik liever zeggen , 
voor eene bekende waarheid aangenomen, dat 
‘er zeker zwervend zuur, ’t welk zy ons zeg- 

gen door het geheele Ryk der Bergftoffen ver- 
fpreid te zyn, zig met de onderfcheidene Mine- 
raale Zelfftandigheden vereenigt en Vitrioolen 
formeert van verfchillende foorten: Eene onder- 
ftelling , die te aanneemelyker fchynt , omdat de he- 
dendaagfe Scheikundigen toeftaan , dat alle Zuure 
Geeften, fchoon uit verfchillende bergftoffen gee 
trokken , dezelfde uitwerkingen voortbrengen , 
en by gevolg van eene zelfde natuur zyn, de 
geeft van Zee-zout alleen uitgenomen , als die 
alleen het goud ontbind. 
__Naadien ’er groote menigtens van zwavel in: 
deeze Myn gevonden worden, vermengd met den 
Koper-Erts, zo is 't waarfchynlyk dat het zuur 
van de zwavel door ’t koper aangetrokken tot 
een. vitriool gemaakt word, het welk naader- 
hand door ’t water word ontbonden. 

L Deer. Een 
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Een verder onderzoek op den oorfprongk van 
dit zuur laat ik over aan die Heeren Lief hebbe- 
ren, die de verfchynfelen van brandende bergen, 
aardbeevingen , heete bronnen , enz. uit des- 

zelfs uitwerkingen opgeloft hebben. 
De Vindingryke Dr. Robinfon * heeft onlangs 

de leerftelling wegens de Zuure Geeften opge- 
helderd door te bewyzen, dat Zuure Geeft en 
Licht een en ’t zelfde ding zyn; want hy rede- 
kavelt uit de Wysbegeerte van Heer L. Nr w- 
TON aldus: Al wat aantrekt of meeft aangetrok- 
ken word is licht: derhalven een zuure geeft is 
licht. 

eeze meergemelde Koperbron is mooglyk 
zoo aanmerklyk wegens haare gezondmaakende 
kragt, als door haar metaal. Schoon de Genees- 
heeren doorgaands ’t koper, inwendig gebruikt , 
vergiftig rekenen, drinken egter de Mynwer- 
kers en andere menfen dit water zeer dikwils 
zonder eenig kwaad gevolg. Het zuivert en 
doet fterk braaken, en is hun hulpmiddel tegen 
verfcheide ongemakken, inzonderheid tegen uit- 
flag in de huid, die haar oorfprongk neemt of 
uit eene alkaline fcherpte in ’t bloed, welke de 
gevoelige einden van de flagaderen prikkelt en 
eene puifterigheid veroorzaakt, of uit de prik- 

keling van bloedelooze diertjes, welke in de huid 

hun verblyf houden ; beide welke oorzaaken weg 

konnen genomen worden door “ fterke zuur , dat 
in 

* Zie zyne Verhandeling over de Werking der Geneesmid- 

delen. 
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in dit water is. Het is ook cen uitfteekend mid- 

del-om blaauwfchuitige zweeren te verdryven;, 
gelyk Hofman te recht heeft aangemerkt. Het 
heeft alreeds verfcheide aanmerkelyke geneezin- 
gen van die foort uitgewerkt; en ik zelf heb het 
in ‚zodanige gevallen meermaalen’met goeden 
uitflag aangepreezen „mids gevoegd by andere, 
vereilte , ‘inwendige geneesmiddelen ; want ‘ik 
ben geen vrind van Specifike Medigynen, 
Hoeverre men op den goeden uitflag van da 

gewoonte. der Mynwerkers „die het dikwils 
drinken , zig verlaaten mag, moet door langkduu- 
riger ondérvindingen bepaald worden: „Dit is zes 

ker, dát men in deezen al vry wat toe moet gee: 
ven aan de fterkte van hun lighaamsgeftel en 
de ongevoeligheid van hunne zenuwen, als 
die geduurig voor ‘de fchadelyke dampen’ van 
deeze myngroeven blootgefteld ozyn. . Nooit 
heb ik het durven’ waagen om:dit water tot in= 
wendig gebruik voor te fchryven-; en vermids 
de Materia Medica genoeg andere braak- en zui- 
verende middelen, die min befchadigende zyn, 
aan de hand geeft, houd’ ik het in dit opzigte 
onnoodzaaklyk :, De uitwerking , die dit water 
deed op eenige aardpieren, gaf my reden om my 

te verbeelden dat het, met voorzigtigheid in- 
gegeeven, een zeer kragtig middel is tegen de 
Wormen. 

“Eenig verfch vylfel van yzer, in dit water ge- 
daan, dryft haaft al ’t koper na beneden en maakt 

het tot een fterk en aangenaam ftaalwater: Hier- 
LDeeL, om 
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om kan men het, op deeze wyze bereid, gebrui- 
ken in ftee van Spawater, welks kragt van ’tyzer 
afhangt: Eenig toebereid vylfel van yzer bleef 
agt dagen in dit Spawater zonder de geringfte 
verandering daar in te maaken, waar uit men 
op kan maaken dat dit geneesmiddel niet-dan 
eene zwakke uitwerking (zo anders eenige in ’t 
geheel) kan hebben om in de eerfte Wegen (in 
primis viis) ’t zuur in te flurpen. 

Dus alles aan u medegedeeld hebbende; dat 
my voor tegenwoordig aangaande deeze Bron is 
voorgekoomen, zal ik, zo anders deeze- myne 
Waarneemingen de gefchiedenis derzelve volko- 
mener maaken, en iets het min{t toebrengen tot 
voldoening van uwe zo loflyke weetgierigheid , 
welke Gy allerwege toont doorde vooroordee- 
len. weg te neemen, de dwaalingen te recht te 
brengen, en elke nutte weetenfchap aan te moe- 
digen, mynen met dit onderzoek gefleeten tyd 
wel doorgebracht rekenen. Jk ben met de hoog: 
fte achting. 

Myn Heer 

Ee. &e. &c, 

JO AN BOND. 

N. 

VAN 
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ZEE-KAT 
EN HAARE 

ELT EV ROREN: 
SISSI SSS SISSI Sien 

N den tweeden Rang der Wormen ftellen 
onze tegenwoordige Liefhebbers der Na- 

…_ tuurlyke Hiftorie, onder andere, het geflacht der 

he 

Zeekat. 

De onvergelykelyke C. LiNNus is hen hier 
in voorgegaan ; welke, het gantfe Ryk der 
Dieren in zes Benden verdeeld hebbende, de 
laattte uit Wormen doet beftaan; die hy weder- 
om. in vier divifien, orden, of rangen van een 
zondert, zoo dat de ago door hem gegeeven 
word aan het Gewormte dat KruirPr; de twee. 

de aan dat het welk PLANT-AARTIG is; de 

derde aan dat ScHAALAGTIG is; en eindelyk 

de vierde aan de HARDE KORAALGE Wase 

SEN. 

Ik weet, dat de uitvinding en ’t gebruik der 
naamen, die men aandedingen geeft, willekeurig 
is; doch ik weet teffens, dat de naamen , eens 
Begeeven en door \t gebruik van ar ateninEh 

… gewetigd zynde, om alle wanorder voor te koo- 
BE kr, men, 



380 VAN pe Zie-Kat 

men, altoös in den zelfden zin gebruikt beftoo- 
ren te worden. 

De Divifie, waar in de ZeEe-KAT voorkomt, 
heeft den Griekfen naam van Zoophyta, waar 
door gemeend worden die fchepfelen, welker 
natuur of aart midden tuffehen Dier en Plant is; 
fchepfelen die noch Dier alleen , noch Plant al. 
leen, maar als ten deele Plant, gedeclilyk Diez 
Zyn. 

Het ware te wenfen, dat onder zulk eene be= 

naaming , die de Hr. LiNN us door het Hoog- 
duitfe woord van Plant-aartig uitdrukt, niet an- 
ders dan zoodanige fchepfelen alleen begreepen 
wierden. Dan, ’t gaat hier mede als met veele 
anderedingen: De Heer LinNauszelfs noemt 
in zyn famenftel veele, eigenlyk en volftreklyk 
Z00 genaamde DrEREN, Planteaartige Wormen, en 
men moet zig bygevolg niet bevreemd houden, 
dar men, fchoon de Zee-Kar in den rang van 
deze zoo genaamde fchepfelen door hem gezet 
Zy, aan dezelve evenwel niets Plant-aartigs ver- 
neemt; maar alles zig hier volftrekt Dierelyk 
vertoont, en zo gefteld is, dat ’er weinig of 
niets van ’t Wormagtige in is te vinden. 

De Beroemde LinNsus ftelt al verder het 
merk van deeze ZoorPrmyrTa, of Plant: aartige 
Wormen daar in, dat zy een Naakt lighaam bzh- 
ben, het welk voorzien is van Leden ,[ corpus nudum , 
inftruêtum artubus;}| maar boe dan in dien Rang 
de APrmropiraof Zee-muis [plaats vinde, is 
my eenigermaaten duifter; want derzelver Lig- 

haam 
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Ha is naar zyne eige opgaave Aculeatum, ge= 
doornd: Ook is de Ectinus, die in deezer 

Pang van Plant-aartige Wormen her laatfte ge= 
Jid uitmaakt, en die by oús Zee-Egel genoemd 
word, vän een zeeft harde korft voorzien , doors 

&dands bedekt met fteenagtige doornen. 
Ik wil niet beweeten, dat de Zee.kätten id 

zekéren zin niet zouden raoogen gezegd worden 
een Naakt lighaam te hebben; maar dit gaat 
door, dat ’er andere Viflen zyn die mede niet 
zoo zeer met fchubben, als wel met eene taaje 
huid overdekt zyn *; zé men om deeze reder 
ook Naakt , voorzien van Leden, zou, moogen 
noemen, en‚tot de Bende van Plant-aartige Worte 

men 't huisbrengen. 
Die ooït leevende Zee-katten gezien heeft 

weet met my zeer wel, dat zy met eene zeer 
kennelyke Huid omhangen zyn, en van binnen 
tegen de rug geftyfd worden door een aanmerk- 
Iyk Been, dat de Lieden hier te land gêmeens 
lyk Zee- EEn noemen. Bezwaarlyk kan ik ook 

„van myzelven verkrygen te ontkennen, dat zy 
zeker foort van Vinnen hebben. Zy zwemmen 
Wonder wel op allerhande diepte; fchoon meeft 
kort onder,’t ftrand zig ophoudende: Zy zyn 
voorzien van, twee bykans ’'t geheele lighaam 
rondloopende breede en buigbaare byhangfelen, 

dië 

‚* De Lief pebbers noemen ze met dee gemeenen naart 
ven alepidoti, dat is, ongefchubde. 
L Deer. Bb „ 

dri 
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die ik maar Winnen of Vlerken zal noemen, en die 
haar dienen om te zwemmen; terwyl de fpaanfe 

Zee kat [Loligo] omtrent op ’t midden van haar 
koker aan elke zyde een recht uitfteekende en 
met een hoek uitloopende Vin of Vlerk heeft. 

Dit merk ik aan, omdat het myzeer geweldig 

ftoot, op de VlIde Plaat van 't famenftel der _Na- 

tuur, door hen Heer LinNNUsten zesden maa- 
le vitgegeeven, en zoo ook op de daar uit met 

fouten en al onlang gekopyeerde Plaat in ’t 

Syftême Naturel du Regne Animal, ja zelfs, dat 

nog onvergeefiyker is, op de 5de Plaat van 

Hirs Hiftory of Animals (welke ‚zoover de Zee- 

kat betreft, uit HrrPorITÜS SALVIANUSge- 

kopyeerd is) ons Dier afgeteekend te ‘zien zonder 

eenige de minfte byhanfelen of werktuigen op 

zyde, om te zwemmen; en dat bevreemd my 

des te meer ; om dat 'er van de geheele Zee-kat, 

met haare zoo terfkond gezegde Vlerken; zeer 

naauwkeurige afbeeldingen van overlang wier- 

den gegeeven, 
De Vader der echte Liefhebberen van Natuurs 

Iyke Hiftorie, CoNRADUS GeEsNERUS, heeft 

in zyn Boek de Aguatilibus , Edit. Tigur. pag. 1024, 
deeze Zee-kat met haare ’t gantfe Liyf omrin- 
gende zwemgereedfchappen zeer wel afgebeeld , 
jn welke figuur, fchoon hy ons waarfchuuwe, 

dat ‘er door des Venetiaanfen Schilders onacht- 
zaamheid te veele pooten aangetekent zyn, hy 
ook, naar zyne gewoone naaukeurigheid, den 
Leezer een denkbeeld heeft willen geeven, dat 

dik k 
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dit Dier met eene gevlamde Huid bekleed is ; 
zeggende hy uit RoNperLrTIus (wiens afteken 
ning van de Zee-kat en Zee-tros niet,en deugt) 

Sepia. Piscis efl marinus, tenui fed fatis firma cute 
contellus , d. i. De Zee kat is een Zee: vis, met eene 
huid, die dun, doch vaft genoeg is, overdekt. 

Zoo heeft ook Dr.S wamMERDAM, onfterflye 
ker. gedachtenifle, in zyne Bibl. Nat. Tab. L. fig. 
r. dit Dier ten naauwkeurigfte, niet alleen metde 
byhangende Vlerken , maar ook met een gee 
vlamde huid, vertoond, 

… Van de ErjrREN ván deeze Zee-kat wil 
ik kortelyk aan de Leezeren het een en ander 
mededeelen. 

De. Oudere Schryvers hebben dat Zee. pro. 
duêt, het welk om zyn gelykenis naar een tros 

“druiven, Racemus marinus, of Zee-tros word ge 
haamd, voor de Eijeren van de Zee-kat te boek: 
gefteld; en de wereld heeft, hunne leiding vol- 
gende, flandvaftig zig by dit gevoelen gehouden ; 
tot dar, in den jaare 1752, zeker Dr. Joan 
Bart. Bomapscu, in eene ùitdruklyk daartoe 
ingeftelde verhandeling over de WAAR E Eijeren 

der Zee-katten, ondernam de wereld te beduiden, 
dat de Zee-trots niet was de Eijeren van de Zee- 
kat, maar het Voedfel van de pas uitgekomene 
jonge derzelve. 
„De Ondervinding heeft my geleerd , dat deeze 
Do@tor , over de Waarr Eijeren der Zee-kat 
fehryvende , den Leezeren ONWAARE Eijeren 

1, Deer, Bb 2 heeft 
had 
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heeft verkocht; en dat zyne geheele Verhande- 
ling, die uiterlyk met veele fchyn- vertooning 
van Geleerdheid en van vafte en naauwkeurig 
bevondene zekerheid, ook tot wederlegging 
van andere geachte ABB enen! is ingericht, op 
wind uitdraait, en ten aanzien van de Waare Eije= 
ren van de Zee-kat weinig of niets betekent. 
De Eijeren, die deeze Doétor vent, zyn zeer 

verfchillende van die onzer Zee-katten , en 

worden. gelegd, niet van de Sepia, maar van 

de Loligo, die onze Viflers Spaanfe Zee kat noe: 
men, en die wel van het zelfde geflacht met de 
eerftgemelde, maar op zig zelve eene gants ver- 

fchillende foort is. 
’t Geen hy ais *t voedzel der jonge Zee katjes 

opdit, de gewoone Zee tros, is niets anders dan 
de Waarer Eijerklomp der Zee-katten 5 en ’ 
geen hem in ongegronde verbeelding heeft ge= 
bragt dat deeze Tros haar voedfel was ,„ is het 
ezigt van de uitgekomene jongen geweeft zoo 

âls zy, uit de vliezen deezer Eijeren pas zynde 
voor den dag gebroken, op de Jros zelve heen 
en weer kroopen. 

Deeze Zee-tros,in Fig. 1. (Praat VI.) verbeeld,is 
van alle Zee katten niet evengruot. Men vind ’er 
die welruimeen pond weegen , terwyl andere naau- 
welyks een vierendeel ponds kunnen haalen. ’t Is 
waar , dat het meermaalen gebeurt ,datdeeze Tros- 
fen ‚ door-de woefte baaren over de banken geflaa- 
gen wordende, hier en daar een ftuk vetliezen eer 
zy op het ftrand gefpoeld zyn; maar teffens is 

het 
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« het waar, dat ik verfcheide Zee-katten , die 

haare Eijeren nog by zig hadden , heb geopend, 

en bevonden: dar 'er een merklyk verfchil in het 

getal van haare Eijeren plaats heeft, waaruit met 
redente befluiten is, dat deeze Troflen niet van 

dezelfde uitgebreidheid zyn in „alle Zeekatten. 
Nooit heb ik , dit Dier openende , de Eijeren 

aan. elkanderen vaftgehecht gevonden, fchoon ’t 
zeker zy, dat zy eens kort voor, of op den tyd 
dat de moeder ze legt, famengeknoopt moeten 
worden. Zy hangen namentlyk wonder vaft aan 
een, wanneer zy in de Zee zyn uitgeworpen; 
hebbende elke Druif een afzonderlyke vlies- 
ftreng, als een fteel, waar mede zy onderling 
walt zyn, de eene aan de andere. Deeze Streng 
breekt ligter of bezwaarlyker naar maate de 
Druif ryper of onryper is. Allertederft is zy wan- 

neer de jonge Zeekat gereed ftaat uit de Druif 
te breeken 3 omtrent welken tyd ook deeze 
Druiven meer en meer opzwellen tot de groot- 
te van een rype Kruisbezië, en, haar zwart een 
weinig verliezende , wat doorfchynender wor- 

den,als wanneer men het jonge Zee-katje in elke 
der zelve gants kenlyk kan befpeuren. | 

_ Toen ik van een vers gevangene Zee-kat, by 
het openen derzelve, meer dan 8oo Eijeren had 
geteld, fcheidde ik ’er uit, als blyvende ‘er toen 
ten minften nog een gelyk getal over. Figuur 2 
vertoont eenige van deeze Eijeren zo als ikze op 
den" roden July 1752 uit het Dier haalde. Zy 
L Deer. Bb 3 wa 
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waren merkelyk verfchillende in grootte; fom- 
mige klootsrond, andere eyrond, de groot- 
fte gerimpeld. Zy waren los van elkandere, 
doch dreeven te famen in een Lymerig en 
zeer doorfchynend wit vocht, dat met de Eije- 
ren uit de Zee-kat was geloopen. 

Het zigtbaar en ontegenfpreeklyk bewys, dat 
deeze Eijeren, of Druiven van de Zee tros, de 
jonge Zee kat inhouden, was, dat ik meermaa- 

len uit de [Embryones | ongeboorene jongen, die 
’k in de rypfte Druiven zag hangen, dat zoogee 
naamde Zee-fehuim, het Os Sepie , gehaald 
heb. | 

In elke Druif zit maar één jong, het welk bin- 
nen de taaje vliezen van dit Ey in een dun en 
zeer helder wit water hangt; zynde reeds, zoo 
als het daar in opgeflooten is, met een zeer net 

geftipt huidje bekleed, en gewapend met zyne 
agt recht uitgeftrekte armen. Allerkenlykft ver- 
toonen zig in deeze jonge diertjes de twee aan ’% 
hoofd op zyde ftaande oogen; en als men hen 
op een vlak ftukje glas uit d'Eijeren dauwt, zal 
% zelden miflen, of men zal ook de twee Vlerken 

kláar en duidelyk op de zyden van het jonge 
dier verneemen. Fig. 3. vertoont zulk een uit 
het ey genoomen Zee-katje. | 

_ De Druiven van deeze Zee-tros zyn aller- 
zwart(l, wanneer haare vliezen nog weinig uitge- 
zet zyn, dat is, op den tyd waar in zy pas ge- 
legd zyn, en van de Alwyze Voorzienigheid 

| See. 
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gefchikt worden om in de Zee haare rypheid en 
verderen «wasdom te bekoomen. Zy zouden 
buìten deeze zwarte Verf, welke de moeder 
door haare van ouds zoo zeer beroemde Inkt * 
daar over weet te brengen, en voor de welke 

de meefte andere Viflen- bang zyn als voor Ver- 
gif, zeer waarfchynlyk door eene menigte van 
vyanden verflonden worden voor haare uitbroe= 
ding. Hierom is ’t alleen het buitenft vlies niet 
van deeze Druiven of Eijeren, ’t welk met dit ge- 

haatte Zwart is gedekt, maar deeze Verfftof is : 
tot op de binnenfte vliezen : die het jong be- 

‚ fchutten, doorgetrokken. 

Gemeenlyk koomen de Zee katjes vuit deeze 
Troffen te voorfchyn in het eind van de maand 
July of in ‘et begin van Auguftus ; wanneer zy 
in hennen kleinen ftaat aan de meefte Roof. 
villen tot fpys verftrekken , zynde hunne Inkt 

nog niet aanmerklyk genoeg om fchrik te maa- 
ken en hunne vyanden op de vlagt te dry- 

ven. | | 
Uit de ongemeene veelheid van Ofa Scpie of 

't zoogenoemde Zee-fchuim, dat omtrent deezen 
zelfden tydvan ’t jaar aan {trand uit Zee-word 
opgeworpen, komt het my eenigzins bedenklyk 
voor, of de Oude Zee:kat, nat uitwerpen van 
haare Eijeren, niet wel fterve. 

On- 

* dramentum Sepie, waar mede de Ouden fchreeven, 
5. DEEL, Bb 4 



338. VAN DE ZrE-KAT EN HAARE EijErEN; 

Ondertu{len ís het vreemd, dat deeze Dieren, 
verder op gegroeid zynde, hier te Land zeer wei 
nig by de Ingezetenen bekend zyn als eene der 
aangenaamfte Lekkernyen. Men eetze en be- 
taalt ze duur in andere Landen, vooral die aan 
en om de Middelandfe Zee gelegen zyn. 

j.N. 

BE- 
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SISISISIS 

WEL EDELE HEEREN. 

Ft is verfcheide jaaren geleeden, dat de 

Heer T urrvanEdmunton, ten overftaan 

van Heer HaNs SLOANE, Baronet, en eenige 

andere Leden der Koningklyke Maatfchappye, 

die, om het te zien, aan ’t huis van SLOANE by 

1 Deer. Bb 5 een 
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een gekomen waren, de Operatie verrichtte van 
eenige Viffen te lubben. Voor omtrent vyf of 

zes jaaren deed hy het zelfde in tegenwoordig- 

heid van wylen onzen Voorzitter ‚den Heer F or. 
KES, my, en fommige anderen. 

Onder deëzen was een zeer geacht Lid der 

Maatfchappye, de Heer TRrEMmBLEY, die met 

den Hertoch van Richmond op zyne reize is, 
en zig thans te Feltzberg in Ooftenryk bevind op 

zeker Landgoed van den Prins van Lichtenftein, 

Deeze Edele Heer, een groot Liefhebber van 
de Natuurlyke Hiftorie, zoo wel als een yverig 
bevorderaar van alle nutte wetenfchappen , is 

zeer weergierig omtrent alles wat tot de kennis 
der Viffen behoort, en door den Heer TRrEM- 
BLE Y onderricht zynde, dat die in Engeland de 
Viffen had zien lubben, en dat hier uit groot 
voordeel fproot, zoo verzocht zyne Hoogheid 
hem , van hier een zeer naauwkeurig bericht we- 
gens de manier, op welke deeze operatie word 
gedaan, en wegens eenige byzonderheden die 

betrekking daar toe hebben, te willen bezor- 
gen. 

Hier op fchreef myde Heer TrEMBLEY een 
brief, met verzoek dat ik, zo 't mogelyk ware, 

deswege berigt aan hem wilde zenden: En in- 
gevolge daarvan heb ik aan den Heer Turr ge- 
fchreeven, die binnen weinige dagen de goed- 
héid had my daar op te antwoorden en het ver- 
zochte toe te laaten koomen; gelyk ik ‘t-dan 
ook vervolgends aan den Heer TREMBLEY 

voor 
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voor den Prins van Lichtenftein heb overgezon- 

den. Dan, dewyl nog niets van die natuur aan 

de Koningklyke Maatfchappye, als zoodanig, 

medegedeeld is, heb ik begreepen dat het niet 

onvoeglyk zoude weezen om des Heeren’ Turr's 

berigt van zyne operatie voor U open te leg- 

gen, ten &inde, zo het waardig mogte geoor- 

deeld worden, het zelve in de fchriften der 

Maatfchappye aan te tekenen. 

In Engeland, daar meeftal de Zee vis over- 

vloedig is, worden de Rivier en Vyver viflem 

weinig geacht, en men geeft zig daar weinig 

moeite, om ’t zy ten aanzien van den aanwas, 

% zy ten opzigte van de grootte deezer laaftge= 

melden, iets in 't werk te ttellen ; maar in Duitse 

land, dat van de Zee is afgeleegen; daar de 

Rivier- en Vyver-Viflen een voornaam artikel 

van Koophandel zyn, kan’ de manier van den 

Heer Turr groot nut te weeg brengen. | 
Hy berigt my, dat hy beide, de mannetjes 

en de wytjes, lubt, en dat, Rhbön bynaa alle 

jaargety bewaam zy om ‘er de Operatie in te doen, 
nogtans de minft bekwaame tyd daar toe is kort 

naa dat zy hun Zaad gefehooten hebben; ver- 

mids de Viffen als dan te flaauw & flap zynom 

zoo hevige kuur met goeden uitflag te onder- 

gaan. De befte tyd daar toe is gevoeglyk, wan- 

_ neer de wyfjes en mannetjes de kuit en hom by 

zig hebben: te meer, omdat in dien tyd de 

Zaadvaten kenlyker dan anders onderfcheiden 

kunnen worden van de pisleiders, die digt byde 
IL. Deer, Zaad- 
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Zaadvaten op elke zyde wan de ruggegraatliggen. 
Deeze pisleiders zouden; als men niet ‚naauw- 

keurig toekeek, voor de Zaadvaten genomen 
kunnen worden, en dat te gemaklyker, wan- 
neer deeze laafte ledig zyn. Weinige weeken, 
naadat de Viffen hun Zaad gefchooten hebben, 
zyn zy tot de Operatie bekwaam; want zy heb- 

ben terftond weer, even als de Hennen, kleine 

Eijertjes, zoo ras zy zig van de voorigen ont- 
daan hebben. 

_Als men een Vis zal lubben moet men hem in 
een natten doek met zyn buik na boven houden. 
Dan fnyd de Operateur met een fcherp penne- 
mes, dat met de punt agterover flaat, of met 
eenig ander daar toe bekwaam inftrument, door 

de bekleedfelen van den buik, zorgdraagende 
dat hy geen der ingewanden wonde. Zoo dra hy 

eene kleine opening gemaakt heeft, fteekt hy 

‘er voorzigtig een krom pennemes in, en methet 
zelve verwydere hy de opening van tuflen de 

borftvinnen tot den aars toe. Dewyl de rug 
van dit inftrument flomp is, vêrmyd men het 
evaar om de ingewanden te kwetzen. Dan 

houd hy, door middel van twee ftompe zilvere 

haakjes van 5 of 6 duimen lang, en van gedaan. 

te als hier onder (*), den buik van den Vis open 
met behulp van eenen der byftanderen, en met 

een lepelfteel of fpatel duuwt hy van, de eene 
zyde 

ER D 
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zyde de ingewanden weg: Terftond ziet gy den 

den pisleider die een klein vat is, naagenoeg 

längs‘ de ruggegraat geleegen, en met een het 

Zaadvat, dat grooter is, liggende voor den piss 

leider; dat is, digter na de bekleedfelen van 

den buik toe. Dit Zaadvat neemt gy op met eer 
haak wan het zelfde foort als de zoo eevenge= 
melde,'en ’t zelve ver genoeg los maakende 
van de zyde, foyd (*) gy het met een fcherpe 

fchaar dwars door midden, altoos zorg draagen- 

de, dat de ingewanden niet gekwetft of op eenie 

ge andere wyze befchadigd worden. 
Naadat een van de Zaadvaten dus is doorge. 

knipt, gaat-men met het andere voort op dezelf. 
de wyze: waar naa de wond, in de,bekleedfelen 
van den buik gefneeden ; zeer digt met Lyde 
word toegenaaid. 

De Heer Tuur ftelde deeze manier eerft in. 
„het werk, met oogmerk om den al te grooten 
aanwas van Vis in eenige van zyne vyvers voor 
te komen, als laatende de groote menigte die 

daar in was niet toe, dat ’er één naar behooren 

groeide. Door ‘die Lubbing werd niet alieen 
de fterke vermenigvuldiging belet, maar de ge= 

lubde Viflen; gelyk de Heer Turr verzekert, 
groeie 

(5) Dikwils heeft de Heer Tur r,-om te beletten dat 

de aldus doorgeknipte Zaadvaten niet weer aan een groeie 

jen zouden, (waar door dan de uitwerking der Operatie 

zou worden te leur gefteld „) een gedeelte van dezelve uit 

de Viffen genomen; en zy zyn des niet tegenftaande in’é 
leeven gebleeven, 
1, Deer. li 
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groeiden ook veel grooter dan doorgaands , wiers 
den ook vetter, en, ’t geen inzonderheid ter zaa- 

ke doet, waren altoos tydig om gegeeten te 
worden. 

„ Verder merkt hy aan, dat de Ry tyd zeer ver- 
Scheiden is: dat de Forellen, by voorbeeld, om- 
trent Kerstyd, de Baarzen in February, de Snoe- 
ker in Maart, de Karpers en Zeelten in May; 

vol zyn; hoewel gy hieromtrent iets toe moet 
geeven aan de lugtílreek en gelegenheid der 
plaatfen , naar reden van dewelke de Ry-tyd eer. 

der of laäter koomt. Én hy verzekertmy, dat hy 
door naarftige opmerking geleerd heeft een hoofd- 
punt afte doen , waarover de natuurkundigen 
veel verfchild hebben, ten opzigte van ’t onder. 
ling vermengen van de Viffen; waaromtrent het 
algemeen gevoelen doorgaands geweeft is, dat 
zy met Elkanderen niet lighaamlyk koppelden, 
maar dat het wyfje haar kuit in ’t water fchoot 
en dat het mannetje die dan met zyne hom be- 
vruchtte. Tegen welke onderftelling de Heer 
T vrt verzekert, dikwils gezien tehebben, dat de 
Viflen met de daad zig vermêngden, en dat dit 
gemeenelyk gefchied voor dat de kuit ryp word. 

Naadat de Heer Turr zyne Viffen gelubd 
heeft, werpt hy ze in ‘tzelfde water, daar zy 
vervolgends in zullen blyven en doet ’er verder 
niets byzonders aan, noch ten aanzien van den 
Vyver waar inze gezet worden, noch ten aanzien 
van hun byzonder voedfel, maar ze moeten met 
de andere Viflen voort, als of ze niet gelubd 

€ wa- 
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waten. En hy bericht my verder, dat; als men 
gene behoorlyke oplettendheid by die werk heeft, 
weinige Viffen van deeze operatie fterven, wan- 

neer zy zoo gefchied als hier befhreeven iss 
hoewel te vooren, toen hy, in plaats van in den 
buik, in de zyden de opening maakte, een groot 
getal van de Viffen ftierf , door de kuwretzuaten in 
de, ingewanden en ’t dikmaals doorfnyden van 
de pisleiders 

Ik ben met alle mooglyke hoogachtinge 

Myn Heeren ; 

Uw gehoorzaame en onderdas 
Londen. 11. Dec. nige Dienaar 

1754. 
WILLIAM WATSON. 
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CComment. Societ, Reg. Gotting. Tom. IV. p. 271.) 

Vervolg van bladzyde 312. 

XII: Dat. uit de Onderviriding zelve van de Na- 
tuurlyde Aantrekkinge niets zeker blykt ; wordt be- 
WEZEN. 

Och gelyk wy hun, die dus redeneeren, 
ligtelyk toegeven, dat ‘er niet weinige 

Uitwerkingen en Bewegingen gebeuren, van 
welken door de Ondervindinge zelve onmiddelyk 
niet blykt, dat zy haren oorfpronk verfchuldigd 

“zyn aan de Werkinge of uitwendige Aandryvin- 

ge van eenige Vloeiftoffe, hoe genaamd; zo 
hopen wy ook daar tegens van de Billykheid der 
genen; die van ons verfchillen, en van hunne 
kde Lief. 



Hist. EN OorD. VAN EN over DE AANTREK. 393 

Liefde en Yver voor de Waarheid, dat zy ons 

niet min geredelyk zullen toeftaan, dat het 
door die zelfde Ondervindinge ook niet beter 
blykt, dat dezelven ontftaan uit de onderlinge 
Aantrekkinge zelve der Ligchamen ; op elkan- 
deren werkende. Dit zullenze ons ook gerede. 
lyk toeftaan, zeg ik, tenzy ze mifchien zelven 
op dergelyke Verfchynfelen der Ligchamen 
geen genoegzaame agt hebben geflägen, of tenzy 
ze zig niet, genoeg hebben leren wagten van dat 

gemene gebrek van velen, die zig dikwils in- 
beelden te ondervinden ’t geen met hunne voor. 
opgevatte gevoelens meeft overeenkomt. Want 

men zou die geleerde Mannen ongelyk aandoen; 
indien men geloofde, dat zy. niet wiften, ’ 
welk «aan de Leerlingen der Redeneerkunde 
(Logica) al vroeg geleerd wordt; dat wy, hae 
melyk, door eenigerhande Ondervindinge, niet 
van de Oorzaken, maar veeleer van de Uitwer- 
kingen zelven, alleen verzekerd worden; en dat 

wy derzelver Oorzaken flegts door eene wetti- 

ge redeneringe moeten opmaken en leren ken- 
nen uit dat gene, ’t welk wy door de Onder. 
vindinge geleerd hebben. Indien dit nu waar 

is, gelyk-het zekerlyk is volgens de toeftem- 
ming van allen, die van deze zaken, en zelfs - 

Ook maar van de regels der Redeneerkande; 

„kundigheid hebben, en die niet geheel onbedre- 
ven zyn in ’t geen fen gewoon is ter zyner 
plaatfe byrebrengen, om dit optehelderen en té 
beveftigen: Indien dit waar is, zeg ik; dan 

L Deer. Cc moet 
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moet men ten eenenmale, bekennen dat het 

even weinig uit de onmiddelyke Ondervindinge 
blykt, dat ’er eene ware Aantrekking zou zyn in 
de natuurlyke Ligchamen, als dat het door de- 

zelve onmiddelyk blykt, dat de Beweging van 
vele Ligchamen , die tot elkanderen naderen ; 
uit de uitwendige Aandryvinge van eenige Vloei- 
ftoffe ontftaat. En dit zelfde geldt ook ón- 
trent die voorbeelden, welken in een groot ge- 
tal van NeEwToNin zyne Gezigtkundige Vragen 
opgenoemd worden (a); en ontrent die, wel- 
ken van anderen na hem doorgaans als de merk-= 
waardigften worden voorgedragen. Waar blykt 
het toch uit de Ondervindinge , dat gepolyfte 
Marmere of Metale Platen , die fterker aan- 
eenbangen , dan dat men het geheel aan de 
drukkinge der omringende Lucht kan toefchry- 
vén „ elkanderen aantrekken ? Schoon het ook 

ten allerklaarften blyke , dat de fchielyke Op- 
klimming van fommige Vogten in naauwe Buise 
jes of glaze Hairpypjes, hoger dan het Water- 
pas der overige Vloeiftoffe, niet kan toege- 

fchreven worden aan -de Drukkinge der uitwen- 
dige Lucht; is het daarom terftond klaar, of 
blykt het genoegzaam door de Ondervindinge zel- 
ve (want daarvan Spreken wy hier) dat die Vogt 

van 

(2) Zie de Gezigtkand, XXX]. Vraag. Waar die grote 
Man niets overflaat van al wat in den ganfchen Omkring 
der natuurlyke dingen gevonden word, en van eenig ge- 

wigt is, of eenigzins moeilyk om uitteleggen, ’t welk hy 
niet tot de Aantrekkingen betreklyk maakt. 
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wan de glaze Pypjes wordt aangetrokken? En 
fchoon het totnogtoe niet gebleken zy ‚waaruit 
ont{taan mag de Breking der Lichtftralen naar 
het Loodregt [Perpendiculum], wanneer zy uit 
eenige danner Middenftoffe in eene digter door- 
gaan, inzonderheid dewyl in gelyken gevalle in 
alle andere Ligchamen juift het Tegengeftelde 
gewoon is te gebeuren: ook blykt het wederom 
uit de Ondervindinge niet, dat dit zelfde ont: 
ftaat uit de onderlinge Werkinge en. Aantrek- 
kinge van het Glas op de Licht{tralen, en der 
Lichtftralen op het Glas. 
Wy beroepen, ons hiet op het Befef wegens 

Waarheid en Valsheid van een iegelyk, diede 
te regt zo genoemde Ondervinding geleerd heeft _ 
te onderfcheiden van het Gebrek van fteelswyze 
Onderkruipinge (Subreptio), gelyk de Redeneer- 
kundigen het noemen, [waardoor men te voors 

barig iets. als waarheid ftelt, welk geenzins uit 
het geftelde volgt:} Daarop beroepen wy ons; 
zeg ik, om niet genoodzaakt te zyn; alle de 
byzondere Voorbeélden , die men gewoon is 
hier bytebrengen , optenoemen, en het Oordeel 
van die Geleerde Mannen openlyk verdacht te 

maken , welken ‘hunne Aantrekking hieruit trag- 
ten tebewyzen; bi 

- 

ls Deer: Ces XI, 
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XIIE. Ook wordt Zy uit fommige Verfchynfelen niet 
opgemaakt door eene genoegzaam zekere 

Redeneringe. 

Het is derhalve buiten allen twyfel en gefchit, 
onzes oordeels, voor een iegelyk, die der za- 

ken kundig is, dat men gene onmiddelyke Blyk 

uit de Ondervindinge heeft wegens de onderlin- 

ge Aantrekkinge der Ligchamen, die tot elkan- 

der naderen. Miffchien is dit ook niemand in 
de gedagten gekomen onder de genen, welken 

de Natuurlyke Aantrekking verdedigen. Doch 

in dit opzigte fpreken egter velen zo geruft en 

onbedagtzaarmn, als of ‘er byna niets meer nodig 
ware om iemand van de Waarheid dier Aar- 

trekkinge te overtuigen, dan alleen zyne zinnen 

te gebruiken; zelfs, dat, al ware iemand half 

blind, indien hy met de Ligchamen zelve maar Proe- 

wen genomen heeft, by ten allerbaarblykften zien zou- 

de de menigte verfchillende Aantrekkingen der Lig- 
chamen. is 3 

Daar zyn 'er derhalve, die vervolgens eenen 

anderen “Weg inflaan, om hun Befluit optema- 

ken , want zy beweren, dat ’er in de Natuur 

Bewegingen of Uiswerkfels zyn, die door de uitwen- 
dige Drukkinge van eenige rondom zwevende Vloei- 

ftoffe geenzìns kunnen uitgelegd of begrepen worden: 

Dat de Natuur derhalve zelve roept, gelyk zy zeg- 

gen , dar die Lichamen zonder uitwendige Aandryvin- 

ge naar elkanderen gevoerd worden. Doch inder= 

daad die Natuur, welke ditroept, moet of de 

Waarheid niet wel weten , of niet wel bemin- 
í hens 
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men. Wy zien ook tet nog toe gene, Aaneen- 
fchakeling in deze Redeneringe; „ daar zyn ee- 
s> mige. Uitwerkingen, die door de uitwendige 
», Drukkinge van eenige rondfom zwevende 
»» Vloeiftoffen niet kunnen uitgelegd of begre: 
» pen worden, (te weten zekerlyk van ons 

Menfchen; want wy fpreken ‘hier niet van 
», het Goddelyke Verftand, noch van ’t Ver- 

ftand van eenig ander verhevener Wezen.) 
En dewyl zy.van ons dus niet kunnen uitge 

» legd of begrepen worden; derhalve komenze 
niet voort van de Drakkinge van eenigerhan; 
de Vloeiftoffe ; en kunnen ’er niet van voort- 

komen: Derhalve gefchieden zy door eene on- 
„‚ derlinge Aantrekkinge der Ligchamen. ” 
__Maar om de Waarheid te zeggen, hier wor- 
den we van die dus de Wysbegeerte oeffenen, 
tot de vrugtbare bron van vele Gebreken in de 
natuurlyke Wysbegeerte gebragt, welke wy 
daarom geenzins met flilzwygen kunnen voor- 
bygaan. Velen fchynen gequeld te zyn met alte 
grote begeerte, om alles in de Nature uit te leg- 
gen, en de eerfte Oorzaken en Beginfelen van 

alle Verfchynfelen, die miffchien de Kragten 

van ons Verftand te bovengaan, naartefporen; 
en door deze Begeerte aangezet, willen ze lies 
ver alle de Vermogens van hun Verftand dere 
halve infpannen, en aan alle de Verzinningen 
hunner Verbeeldinge toegeven, dan hunne 

Onkunde van fommige natuurlyke Oorzaken be- 
Iyden. Het is my menigmalen wonderlvk voor- 
1 Deer. Cc 3 gee 
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‚ gekomen, dat, daar Arris ToTELES reeds in deze 
ftrikken der menfchelyke Trotsheid en Ver- 
waande Stoutheid gevallen is, en eenen grote: 
Hoop van ydele klanken uitgeftort heeft, oj 
dat hy mogte {chynen te verftaan en aan ande- 
ren uit te kunnen leggen, ’t geen hy niet ver 
ftont, en anderen niet kon verklaren, dat daa: 
onder zyne Navolgers wan de Scholaftiken en an- 
deren, naar zyn voorbeeld byna. zo vele ande- 
re ydele Woorden zyn uitgedagt, die wy thans 
met reden belagchen : dat daar van KaARTe- 
sius, zyne Aanbangeren, en anderen van-la- 
ter tyd, het zelfde fpel met kleine veranderin- 
ge van Toneel, zo dikwils herhaald en gefpeeld 
is, welke allerfchranderfte Uitvindingen en 

Gedagten, die ten hunnen tyde met grote drift 
verdedigd werden, thans voor aardige Verdigt- 

felrjes van ons worden gehouden: daar dit al- 
lerzelfde Spel derhalve, reeds van Ariftoteles 
eeuw af, zo dikwils in de geleerde Wereld ge- 
fpseld en zo menigmaalen herhaald is ; daar , zeg 

ik; is het my dikwils wonderlyk voorgekomen : 

waarom wy door het Voorbeeld van deze allen 
niets voorzigtüger of zorgvuldiger tot nog toe 
zyn geworden, en niet liever openhartig willen 
bekennen onze Onkunde ,. inzonderheid wane 
neer Wy komen tot de eerfte Oorzaken van de 
natuurlyke Verfchynfels, en de eerfte Hoeda- 
nìigheden der Ligchamen ; dan door nieuwe 
Verdigtfelen van ons Verftand het getal vers 
meerderen van de zulken zelf, die wy thans, om 

der- 
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dergelyke Voortbrengfels van hun verftand uit- 
lagchen_ en _veragten. Doch deze Bedenking 
ftrekt zig verder uit, dan wy haar hier kunnen 
volgen; want zy zou ons miffchien tot meer 
Hoofdftukken der Redeneer- en Zedenkundige 
Wysbegeerte hene leiden, dan hier, zonder 
velen aanftoot te geven , zouden konnen opge- 
telt worden, Het fchynt ook, buiten twyfel, 
hard in Geleerde Mannen te berispen, ’t geen 
wy anders niet wel nemen in de eerfte Beginners 
der  Filofoffche Oeffeningen. Men zou van 
hun, die daarom aan de Ligchamen zekere na- 
tuurlyke Aantrekking toefchryven , omdat ze 

_ niet zien, op welke wyze die Verfchynfels door 
de Drukkinge van eenige rondfom zwevende 
{toffe kunnen uitgelegd of begrepen worden , 

_ miflchien niet te onregt- zeggen, 't geen de meer- 
malen geroemde MusscurNBROEK van de 

zulken fchryft, die alles van de Werkinge eener 
Vloeiftoffe afleiden; dat de Menfchen, daar zig 
aan de Zinnen gene aandryvende Oorzaak opdoet , 
door eene bete Jeukerigheid om alles uit te leggen gee 
dreven zynde, eene zeer fyne Vlokiftof (wy zouden 
zeggen, eene onderlinge Aantrekking der Ligchamen) 
verzonnen hebben, waar aan Zy naar welgevallen 
zeer vele Uitterkingen toefchryven ; zodat ’er niets 
go verborgen zy, ’t welk ze door dit middel niet gewoon 
zyn te verklaren (a). Das paft, met enkele naam- 

verwifleling, dezelfde Vertelling opeen ander! 

| XIV, 
(a) Pref. Pbyf. 174r. * 5e b. 
L DEEL Cc 4 
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XIV. Ja, dat dezelve gene plaats kan hebben, 
wordt bewezen. 

Dewyl dan reeds genoegzaam gebleken is, dat 
men tot nog toe in de ganfche Nature niets ge- 
vonden heeft, waaruit de onderlinge Aantrek- 
kinge der Lighamen onmiddelyk kan bewezen, 
of uit zekere en ontwyfelbare Verfchynfelen 
door eene bondige Reden kan opgemaakt wor* 
den; zo zouden we miffchien niet te onregt de 
moeite konnen fparen van ’er meer bytevoegen. 
Want dat alles wordt met reden op de Lyft der 

natuurkundige Verdigtfelen gefteld, waarvan 
men in het onderzoek der natuurlyke dingen 
gene zekerheid heeft door baarblyke  Onder- 
vindinge, of door eene gegronde daar uit af 
geleide Redenkavelinge. Ik hop van u, Me- 
degensten en Thehoorders, en alwie dit naderhand 
lezen zult, nogthaus ligtelyk verlof te zullen 

verwerven 3 ‘indien ik hier niets onaangeroerd 

laat , waardoor eindelyk zo vrugtbare Voort- 

brengfter van Dwalingen uit den ane om- 

trek der Wysbegeerte verbannen mag worden , 

indien het mogelyk is. Doch men zou naauwlyks 

zo vele omwegen behoeven te gebruiken, indien 

het Gevoelen, welk wy beftryden , niet zo alge- 

meen en byna overal aangenomen ware; dat het 

miflchien te vrezen zy, dat velen naauwlyks 

“gonder verontwaardiginge lezen zullen, ’t geen 

‘er hier tegens wordt ingebragt. Wy zullen 

derhalve ons beft doen, om te bewyzen , dat ’er 
niet 
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niet alleen gene zodanige Aantrekking in de Na- 
tuur is, maar dat zy ‘er zelf niet zn kan. En 
opdat zy , die van ons verfchillen, in ’t geheel 
geen open mogen overhouden, om te ontflip- 
pen, begeren wy vooraf als ons toegeltaan aan 
te mogen nemen: 

IL. Dat uit Niets Niet voortkomen kan. | 
IL, Dat alwat zelf geen Wezen, of in ’ ge- 

_ heel Niets is, op andere Wezens niet 
kan werken. | 

II. Dat alle eindige en bepaalde Wressik 

__niet onmiddelyk kunnen werken, daar ze 
zelven niet zyn: Tenzy men miffchien 

wilde denken, dat iets kan gewerkt wor= 
den, daar niets is ‘t welk werkt: (te- 

gens het I. en IL. Voorbegeerde.) 1 
IV. Dat de Wyze [Modus], welke overge- 

fteld wordt tegens '# geen op zig zeke 
beftaat, niet zyn noch beftaan kan, zon- 
der Onderwerp, of zonder de op zigzelve 

beftaande zaak , waarin zy is. 

Indien wy nu ftellen, dat een Kloot, of ee« 
nig ander Ligchaam A, door eene natuurlyke 
Aantrekkinge, hoedanige wy te voren befchre- 
ven hebben, werken moet op een ander, min 
of meer afftaande Ligchaam B, en dit weder op 
dezelfde maniere op het afltaande Ligchaam A: 
dan is die aantrekkende Kragt, waarmede A op 
Ben Bop A werkt, of door de Oppervlakte 
L Deer. Cc 5 van 
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van beide de Ligchamen A en B zodanig om- 
fchreven en bepaald, dat men ’er Niets van 
vindt buiten de Uitgebreidheid [ Polumen ] of de 
uiterfte Oppervlakte van beide de Ligchamen: 

of daar is nog iets van die Kragt buiten de Uit- 

gebreidheid [Volumen]} en derhalve buiten de 
Stoffe [Maf]a] van die Ligchamen. Indien men 
van deze twee ftellingen de Eerfte aanneemt, 
zodat die aantrekkende Kragt van A door de 

gehele Oppervlakte van A en de aantrekkende 
Kragt van B door de gehele Oppervlakte van 
B zodanig omfchreven, en daarin als befloten 

wordt, dat 'er Niets van dezelve buiten A en 
B zy: dan kan de aantrekkende Kragt van A 
op het meer of min afftaande Ligchaam B, 
noch de aantrekkende Kragt van B op het meer 

of min afltaande Ligchaam A, niets werken, 
volgens het Hide Voorbegeerde [Poftulatum.] 

Doch indien men volgens het Twede ftelt, dac 
de aantrekkende Kragt van A en Bin de'ftoffe 

en Uitgebreidheid , [ Maf)4 en Volumen] der twee 

aantrekkende Ligchamen zodanig niet befloten is, 
dat ’er van de zelve buiten Aen B niets over 
zy: dan zullen zy, die van ons verfchillen, be- 
kennen moeten , dat de aantrekkende Kragt, 
dat is zekere Wyze en Hoedanigheid, der Ligcha- 
men zonder eenige Onderwerp beftaan kunnen; ’ 
welk tegens het IVde Voorbegeerde [ Poftulatum ] 
ftrydig is. 

Daar kan derhalve gene aantrekkende Kragt 
zyn, die op eenigerhande wyze op een ander min 
of meer afltaande Ligchaam werkt. XV. 
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KV. By welke gelegenheid over de Leibnitfiaanfche 
Kragt fommige zaken worden beredeneerd, 

Met alle de ingefpannenheid van onzen Geeft 
en Verftand kunnen wy niet nagaan, wat de 
Verdedigers en Voorftanders der Aantrekkinge 
tegens dit op deze wyze Betoogde kunnen in- 
brengen ; tenzy ze eenige fyner Deeltjes, uit Â 
in Ben uit B in A overgaande , en het een 
het ander aanlokkende en aantrekkende wilden 
verdigten; ’t welk zelf tegens hun eigen Gevoe- 
len, volgens $. XI, ftrydig zyn zou. of tenzy ze 
hunnen toevlugt wilden nemen tot het Gevoelen 
van fommigen van later tyd , welken verdedi- 
gen, dat de Kragt , die zy aan de ligchämen toe- 
fchryven, de Zelfftandigheid der ligchamen zelve 
uitmaakt; waardoor zy ten minften het laatíte 
Lid zonder Bewysreden zouden ontwyken. En 
dit fchyne daarom zelf des temeer van fommi- 
gen fe vrezen, om dat ‘er onder de Verdedigers 
der Aantrekkinge niet weinigen gevonden wor- 
den, die de Begrippen van Leibnits wegens de 
Kragt der Ligchamen (indien het maar begrepen 
kan worden, waarin geen Zin ter wereld en ee- 
ne baarblykelyke Tegenftrydigheie fchynt te 
zyn,) met hunne Toeftemminge verwaardigen. 
Doch wy zouden naauwlyks hoop overig heb- 
ben, om de gewenfte Haven, waar naartoe wy 
reeds naderen, te kunnen bereiken, indien wy 

ons in deze zeer wyde Zee begeven wilden. 
Ook is het een Verfchil, welk wj thans aanroe- 

L Deer. ren, 
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ren, dat een weinig vreemd van ons Oogmerk 
is; en ten zy men ’t zelve van zyne eerfte 
Grondflagen af ophale, (en ’t moet opgehaald 
worden van de eerfte Beginfelen der Redenkundi- 
ge Wysbegeerte en der Wezenkunde [Ontologie J) 
zal men naauwlyks iets winnen op Menfchen, 
die op hunne Gevoelens gezet en door hunne 
Vooroordeelen ingenomen zyn. Op eênen ande- 
ren tyd en plaats hebben we dit glibberige en 
moeilyke ftuk reeds verhandeld , en byna bui- 
ten alien twyfel getoond, dat alwat Lein NITS 
over deze zaak geleerd heeft , en ’t welk mis- 
fchien de eenige Grondflag is van alles, wat in 
de gehele Filofofie Leibnitiaanfch kan genoemd 
worden, zyne uitvinding fchuldig is aan de ver- 
hittingen, gelyk men het niet qualyk mag noe- 
men, der verbeeldingskragt van FRANs GLIS- 
SON, een’ Engelfch Geneesheer (b). Deze, 

namelyk, ftelde de Natuur van alle Zelfftandig- 

heid, zelfs van de Ligchamelyke, in eene Kragt 

wan te werken, en fprak daarvan, fchoon het geen 

anderen Grondflag hadde, dan ’s Mans vrugtba- 

re verbeelding, met zo grote vertrouwenheid, 

als of hy, niet filofcfifche Dromen, nier loutere 

driftige Opgevingen eener verhitte Verbeeldin- 
ge, maar veeleer Meetkundige Befchouwingea 
aan Wiskundigen opgave; welke LersBNirts 
egter met weinige veranderinge uit dien Auteur, 
op gelyke wyze ontrent, herhaald heeft. Doch 
wy kunnen ons in dit ftrydperk thans niet bege- 

ven; 
(b) Vide Inftit, Philos, priine, a. 1746. Götting. edi 

9. 346. not. b. 
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ven; ook is het onnodig. Laat ons flegts voor ‘: 
een ogenblik ftellen, ’t geen Grisson en na 
hem LeraNits zig zelven en anderen ongeluk- 

‚kig hebben wysgemaakt; dat eene Kragt, dat 
is, een vermogen van werken. in de Dingen, 
waarin zy is en waartoe zy behoort, de Zelfftan- 
digheid der dingen zelve uitmaakt: dan zal zelfs 
Hog niet volgen , dat die Kragt, waarmede A 
op B en B op A werkt, buiten A en B kan 
werken; fchoon. zy dus doende buiten twyfel 
geenzins voor eene Wyze [ Modus] of blote Hoe- 
danigheid van A, en B zou konnen gehouden 
worden. Want indien de Kragt van ’t Ligchaam 
A uitmaakt de Zelfftandigheid zelve’ van A; 
en indien de Kragt van ’c Ligchaam B uit- 
maakt de Zelfftandigheid vam B; dan zal, zo 
min als in ‘t vorige Geval, de aantrekkende 
Kragt van A zyn of werken kunnen ; daar de 

uitgebreidheid of ftoffe van A niet is; ook zal 
de aantrekkende Kragt van B niet kunnen zyn 
of werken daar het Ligchaam of de ftoffe van B 
niet tegenwoordig is. Derhalve kan de aantrek- 
kende Kragt van de Ligchamen A en B buiten 
A en B zelve op generhande wyze werken; ’t 
zy men dezelve voor eene inhangende Hoeda- 
nigheid of Wyze, ’t zy voor de Zelfftandigheid, 
‘zelve der beide Ligchamen wil houden. En by 
gevolge fluit alle Werking en Aantrekking van 
eenig Ligchaam op eenig ander Ligchaam, zon: 

der eenigerhande tu{lchenbeide komende (toffe; 
1 Deer. eene 
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eene baarblykelyke Tegenftrydigheid en Onmo- 
rite nijd in. 

XVI. En op eenige Zwar icteden, boven atngebaald, 
word geantwoord. 

_ Sommigen dezer Zwarigheden fchynt de zeer 
Beroemde Heer, welken wy dikwils genoemd, 
en wiens woorden te voren van ons aangehaald 
zyn, gezien te hebben: doch Hy trooft en her- 
ftelt zig, om zo te fpreken hiermede alleen „ 
dat wy niet beter begrypen de Werkingen der 
Ligchamen, cie tegens elkander aanlopen en uit- 
wendig rakens dat het verborgen is wat Kragt zy ; 
hoe de zelve uit het eene in het andere Ligchaam over- 
ga; hoe 3y een Ligchaam medevoere; hoe zy daarin 
blyve, enz. Inderdaad, wy ontkennen niet, dat 
‘er zig grote Zwarigheden opdoen ontrent de 
Mededeeling van Beweging in de Ligchamen5 
en wy weten dezelven allen tot nog toe niet op- 

teloffen: doch indien men maar eenige kleine 
Oplettenheid gebruikt, zal het gemaklyk blyken 
dat ’er nogtans een zeer groot onderfcheid is 

tuffchen de Zwarigheden, die zig opdoen on- 

trent de uitwendige Aanftotinge van Ligchamen, 

die op elkanderen werken, en deze Aantrekkin- 

ge, waarvan we tot hiertoe {praken. Want laat 

Ons ftellen, dat het alles zig zodanig toedraagt 
ontrent de “Aanftotinge der Ligchamen, als die 
zeer Beroemde Man het opgeeft, daaruit zal 

| men 
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mer egter met gemak niet anders kunnen opma* 

ken, als dat de Wyze, waarop de Lydelyke Be. 
weging) gelyk men het noemt, van ’t eene if 
het andere Ligchaam als overgaat , ons onbekend 
is: doch niets, 't welk den fchyn van Tegenf?rydig. 
heid of Omnmogelykheid zou hebben, worden we 
daarin nog gewaar. Maar van deze Aantrek- 
kinge, waarover wy handelen, zyn wy alleen 
nièt onkundig, gelyk ons in vele andere zaken 
gebeûrt , wegens de Wyze ; maâr wy hebben 
“elfs derzelver Onmooglykbeid en _baarblykelyke 
Tegenftrydigheid bewezen , en buiten a 
twyfel, zo als ’t ons toefchynt;, aangetoond: ” 

welk die andere Zwarighieden althans , en vele 
dergelyken , die ons in de natuurlyke Wysbe- 
geerte voorkomen , oneindig te boven gaät, 
Maar die Zwarigtieden zelve fchynen van dien 

‘aart niet te zyn’, äls ze van den zeer Beroemden 
Man worden ‘opgegeven. Het fehynt ‘ons ‘niét 
geheel en àl onbekend te zyn wat de Kragt zy 
in een bewogen Ligchaam „ waardoor het op 
een ander werkt, dat in tuft is of trager bewo- 
gen wordt. Want naardien al die Kragt, waar= 
‘mede Een Ligchaam ‚ welk in beweging is ‘ge- 
bragt, op eenig ander Lighaam werkt, eenig= 
dyk ontftaat en afhangt van de- Lydelyke Bewe- 
‘ginge van dat Ligchaam, dat is, van deszelfs 

laatfelyke Overvoering ; zo fchynt die Kra 
niets anders te zyn, dan de. Aandrang [Zmpetus 
zelf van ’ Ligchaam , welk in beweging gee 

ragt is, waarmede het op een ander Ligchaam 
L Deer. aan= 
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aankomt , en welke altyd evenredig is aan de 
Maf]a en fnelbeid van het Ligehaam (*). Indien 

derhalve al de Kragt van een bewogen Ligchaam 
uitgemaakt worde door dezen Aandrang [Zmpe- 
tus]; zo fchynt het niet nodig, dat we ons iets 
verbeelden wit te gaan uit een Ligchaam, ’t welk 
in beweging gebragt is, en in een ander Lig- 

chaam over te gaan. Want daar fchyné niets te 
zyn, 't welk ons kan beletten te zeggen, dat 
door den Aandrang van een bewogen Ligchaam , 
welk op een ander Lighaam ; dat in rufte is; of 
trager bewogen wordt ; aankomt; eene gelyke 

Lydelyke Beweging in dit laatfte kan worden 
veroorzaakt en voortgebragt 3 dat is, eene O- 
vervoering van de eene plaats in de andere ; en 
dat zonder den Overgang van eenig ding uit het 
eene: Ligchaam in het andere: fchoon men mis- 

fchien anders moet oordelen van. de Lydelyke 
Beweging, welke van ieis, dat niet floffelyk en 
zelf in gene Beweginge gebragt is, in een ander 
Wezen wordt veroorzaakt. 

Doch indien in deze Zaak zelf zeer grote 
Zwarigheden en Duifterheid overbleven , die niet 

genoeg begrepen of uitgelegd konden worden ; 

8e 

(*) De Hoeveelbeid van Béweging, in * famengeftelde 

Feoncretive] befchouwd , hebben wy elders dezen: Aandrang 

[Zinpetus) genoemd, en baarblykelyk getoond, indien al. 
les ons niet bedriegt tegens de vaftftellingen van den 

doorlugtigen LeiBNirs, dat dezelve niets verfchilt van 

de Beweeg-kragt [Vis Motrix] der ni Pre 
Prime. $. 1723 
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gelyk wy gâarne willen toegeven, dat ‘er in de 
ganfche Nature oneindig vele andere voorkoe 

men; dan is het egter genoeg, dat 'er in dit ftuk 

gene Tegenftrydigheid of Onmogelykheid is, 
én derhalve niets, ’t welk met eenigen fchyn vari 

Waarheid ter Verdedigimge van de Zaak der 

Aantrekkinge kan overgebragt worden. kat. 

XVIL ordt derhalve befloten , dat men het Words 

Aantrekking, ín 2 geheel niet moet gebruken. 

Laat ons dan eindelyk ten laätften het duifte. 
re én dubbelzinnige Woord , Aantrekking , in 

het uideggen van de natuurlyke Verfchynfeten ; 
ophouden te gebruiken, en ons zelven en ande- 

ren, als we van hunne Oorzaken fpreeken, door 

hetzelyve te mifleiden en bedriegen. Want 

fchoon wy geenszins tegeriftaan, dat iemand dit 

Woord, in eenen zin, die by de Wiskundige 

Schryvers zeer gemeen is, ook in de natuurkun. 

dige Twiftredenen gebruike; laat ons nogthans 

uit het voorbeeld van den groten Newrof zel. 

ven leren, hoe gemaklyk men, van wege de 

‘Dubbelzinnigkeid des Woords, kan ftruikelen , 

en laat ons zorgvuldig derhalve deze zo glibberi- 

gé gelegenheid om te dwalen vermyden, indiende 

‘Waarheid ons ter harte gaat. En fchoon de Dwa- 

ling, die in dit ftuk zou begaan worden , miflchien 

_ gering mogt fchynen; het Dwalen zelf moet eg- 
ter niet gering gehouden worden; en dat des te 
minder in zodanig een ftuk, welk zig zeer wyd 
LE Dez, Dd uits 
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uittrekt, en onder de algemener Beginfeleri 
der Wysbegeerte geteld wordt. Hier komt nog 

by , dat zy; die door dit woord Aantrekking, 

zig mifleiden, zig dunken te kunnen ver- 
ftaan en uitleggen, ’t geen ze niet in ftaat zyn 
zelven te verftaan, noch aan anderen uit te leg- 
gen; en dus doende in het Onderzoek van za- 
ken, welker oorzaken ons nog onbekend zyn; 
de juifte Oplettenheid verwaarlozen te gebrui- 
ken, en zig en anderen dus den Weg tot verde- 
re Kennis der Waarheid hierdoor zelf toefluiten. 
By aldien ook dezen Menfchen, die op ydele 
Woorden fteunen, iets voortkomt, welk zy met 
hunne Uitdrukkingen niet weten te befchryven, 
noch met hunne Woorden uit te leggen ; dan 
fchromen ze niet, de Waarheid zelve van ’t 

gebeurde en eene gedane zaak te ontkennen, of 
ten minften in twyfelte trekken; opdat ’er toch 
niets mag overig fchynen in de gehele Nature, 
’t welk ze met ‘deze hunne Uitdrukkingen en 
Woordjes niet kunnen uitleggen. En eindelyk, 
die zig zulke ydele Klanken laten opdringen, be- 
feffen niet genoegzaam, hoe vele Verborgenbeden 
en Wonderen de Natuur ons nog aan alle kanten 
openbaart ; opdat ik nu vele andere dergelyke 
zaken zwyge: want de Dwalingen kennen maat 
noch paal, 

M. 

AAN- 
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E T de voorgaande Verhandeling over de 

Aantrekking der Ligchamen heeft de zeer 
Beroemde Heer Mollman getragt te tonen, dat 
de Ridder NrwroN en vele anderen, die her 
navolgen , zig zelven zeer ongelyk zyn, ei 

meermalen van die Aantrckking fpreken als 

‘ van eene Oorzaak of wyze van Werken, waar- 
‚door de Ligchamen tot elkanderen daderda 
fchoon zy anders dezelve flegts als een uitwerk: 

fel, dat is, als de ónderlinge Naderinge zelve, 
der Ligchamen voordragen. Wyders tragt de 
Heer Holman te tonen, dat het onmogelyk ed 

L. Deet, Dd z » te- 
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‚ tegenftrydig is, dat de Aantrekkings-Kragt in 
de Ligchamen zelven zou geplaatft zyn. De e- 
verige aanmerkingen van den zeer Geleerden 
Man ‘zyn van minder belang. Op de twêe ge- 
melde zal ik derhalve alleen eenige Bedenkingen 
voordragen. 

IL. Om aantetonen , dat NewToN nu en 

dan de Aantrekking als eene Oorzaak, of Wyze 
van werken aanmerkt, haalt de Heer Hollman, 
9. VL eene plaats aan uit deszelfs Wiskundige Be- 
ginfelen der Natuurlyke Filofofie , ‘waarin die grote 
Wysgeer zegt, dat de Dwaalfterren op hare Ma- 
nen, en dezen weder op ‘hare Dwaalfterren we- 
gen, volgens die Wert der Nature , dat alle 
Werking hare Tegenwerking heeft; zodat New- 
ton de Aaptrekking onderling ftelle. Doch ik 
zie nog niet.duidelyk, dat Newton hier „door 
Aantrekkinge eene Natuurlyke Oorzaak of Wyze 

van: Werken verftaat, gelyk vde Heer Hollmdn 

beweert , dat hy doet: want waarom zouden 

zyne Woorden niet kunnen verftaan worden, 

gelyk- de grote Man uitdrukkelyk begeert (’ 

welk in ’t vervolg zal blyken) van de onderlinge 

Naderinge of Poging om te naderen, welke tus- 

fchen die. Hemelfche Ligchamen plaats heeft ; 

wat ook de Oorzaak daarvan mag wezen? Warn- 

neer ‘hy zegt, dat die Nadering of Poging om 

te naderen onderling is volgens de derde Wet 

der Beweginge, dat, namelyk, alle Werking hare 

‘Tegenwerking heeft; dan kan hy by volg-re- 

den Lanalogice ] redeneeren, dewyl men zulks al- 
\ tyd 
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tyd In alle Ligchaam gewaar wordt, en hy kan 

het woord Wail oneigenlyk aan de Hemelfche 
Ligchamen toefchryven. Met één woord kan 

zyne Mening deze niet zyn? „ De Manen der 

Dwaalfterren hebben eene Poging om te nade- 

ren tot hare Dwaalfterren ; derhalve hebben 

dezen ook weder eene Poging om tot hare 

Manen te naderen: want men vindt in de Na- 

ture altyd, dat de Poging om te naderen on- 

derling is; wat ook de Oorzaak van die on- 

derlinge Poginge mag wezen, 't Zy inwendigg 

»» t ZY uitwendige”. 

IL Wat de andere Plaatfen uit-de Gezigtkun- 

de van Newton betreft, welke de Heer Pon 

insgelyks aanhaalt in de gemelde {. VL; het is 

zeker dat de uitdrukkingen van NEE niet 

naauwkeurig zyn. By - voorbeeld, als hy zegt, 

dat het Glas eene zekere Kragt heeft , welke de 

Lichtftralen , die in 't Ledige uitlopen , terugtrekt 

en terugbrengt ; dan fpreekt hy niet juft, in- 

dien hy de Oorzaak van die Werking met deze 

woorden niet wil betekenen. Maar dat is ook 
alles, wat men ‘er van kan zeggen. Doch is 

men niet verpligt die Onnaauwkeurigheid , 

jn deze als andere plaatfen, te verzagten, „ad 
de woorden zodanig uit te leggen, als beftaan- 

baar is met ú geen de grote Man zeer duidelyk 
en meermalen in die zelfde Gezigtkunde zegt en, 
begeert ? Kunnen de aangehaalde Woorden niet 
dus opgevat worden ; , Daar is eene zekere 

‘1 Deer Dd 3 Kroes 
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„„ Kragt, die de Lichtftralen tot het Glas te 
» rug trekt en te rug brengt, wanneer zy in ’ 
„ Ledige uitlopen enz. » welke ook die ‚Kragt 
‚… mag. wezen, of wat ’er de Oorzaak van zy”. 
Althans ik meen, dat men zulke Onnauwkeu- 

righeden niet ten ftreng{ten moet opnemen , daar 
de Doorlugtige Man, wanneer hy eigenlyk en 
met voordagt over de Aantrekking-kragt fpreekt, 
in zyne Werken zig uitdruklyk verklaart , daar 
door alleen te ftellen, dat 'er eene zekere Oor- 
zaak in de Nature is, die de Ligchamen tot el- 
kanderen doet naderen , ’t zy die Oorzaak of Kragt 
in of buiten de Ligchamen Zy, en hoedanige of 
welke zy ook mag wezen: ja hy eit en begeert, 
dat men zyne Woorden, volgens die bepaling, 
altyd moet opnemen. | 

IV. Dit blykc niet alleen zeer ji uit Zy= 
ne Woorden, door onzen Schryver zelven, SV „ 
Bladz. 35. van dit Eerfte Deel, aangehaald uit 
de Wiskundige Beginfclen der Natuurlyke Filofofie; 
maar ook uit het gene hy meermalen in zyne 
Vragen agter de Gezigtkunde beveftigt. Ik zal 
hier nog eenigen zyner Woorden ter neerftellen , 
welken zeer klaar zullen ophelderen ‘t geen ik 
beweer. Dus begint hy de XXXL. Vraag in het 
Wide Boek zyner Gezigtkunde: „ Hebben de 
» kleine Deeltjes der Ligchamen niet zekere Ver- ‚| 

» mogens of Kragten, waardoor zy op zekeren 
„ Afltand werken, niet alleen op de Licht Stra: 
» len, om dezelven te rug te kaafen, te bre- 

» ken, 
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‚ ken, en te buigen; maar ook onderling op el- 
»‚ kanderen , om de meefte Verfchynfelen der 
> Nature voorttebrengen ? Want ’t is eene be- 
„> kende Zaak, dat de Ligchamen op elkanderen 
„> werken door de Aantrekkingen der Zwaarte, 
» der Zeilfteen-kragt en. der Barnfteen- kragt : 

en kan men uit deze Voorbeelden , dieonsden 

„> gewonen Loop der Nature te kennen geven, 
» niet opmaken, dat het niet buiten waarfchyn- 

s Iykheid is, dat ’er ook andere Aantrekkende Ver- 
»» mogens zouden konnen zyn; dewyl de Natuur 
s> Zig zelve zeer gelyk is? ” 

t Is in den eerften opflag vreemd , dat de 
Heer Bollman deeze woorden van Newton niet 
heeft bygebragt: maar de onmiddelyk volgen- 
de, die ik hier eigenlyk. bedoel , hebben dat 
waarfchynlyk belet ; want dus gaat Newton 
voort: „lk onderzoek hier niet, welke de Oor- 
s» zaak dezer Aantrekkinge zyn mag. ’t Geen ik 
»> hier Mantrekking noem, kan door Aandryvin- 
» 8e» of door andere my onbekende Middelen, 
»» Voortgebragt worden. Ik gebruik hier die 
2» Woord alleen maar, om in ’t algemeen tebete- 
s ken eene Kragt, welke' zy ook mag zyn, 
s» waardoor de Ligchamen onderling over en 
» Weder tot elkanderen neigen , wat daarvan 
»» ook de Oorzaak mag zyn. Want uit de Ver- 
2 fchynfelen der Nature is het, dat wy eerft 
„> moeten leren, welke Ligchamen elkanderen 
»» onderling aantrekken , en welke de Wetten 

en Eigeníchappen dier Aantrekkinge zyn; eer 
l, Deer, ‘Dd , >> Wy 
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» wy gaan onderzoeken wat de Oorzaak 2, die 
s> de Aantrekking voortbrengt ” 

Schoon deze Woorden diaerk leren , dat 
de Lezer zig moet wagten van, door de Waorden 
Aantrekking en dergelvken, niet in gedagten te 
krygen „dat ik (dus {preekt Newton zelf inde woorden 
door den Heer Holhnan, hier voor op bladzi 35. 
aangehaald) een zeker Soort of! Wyze van werking „of 
eene natuurkundige Oorzaak of Reden zoek te bepalen, 
mmm indien ik NB. hier gn daar by toeval zeg „ dat de 
Middelpunten (wy doen ’er by, de Ligchamen) 
aantrekken , of als ik van derzeiver kragten fpreek: 
Schoon dit genoeg reeds gebleken zy, zeg ik; 
egter kan ik niet af zyn uit ettelyke nog eene 
aanmerkelyke Plaats uit die zelfde Gezigtkunde o- 

ver te fchryven, waarin Newton dus fpreeke: 
‚‚ Het fchynt my voor ’t overige toe, dat de- 

5, ze vafte Deeltjes niet alleen eene Äragt van 
ss, Werkeloosheid hebben, verzeld van de Iydelyke 

s, Wetten van Beweginge, welken uit zodanige 

» Kragt natuurlyk voortvloeijen ; maar dat zy 
„„ ook bewogen worden door zekere werkzame 
‚‚ Beginfelen; hoedanig is dat van de Zwaarte, ' 
‚en dat welk de Gifting (Bermentatie) voorte 
„‚ brengt, als mede den Samenhang der Ligcha. 
» men. Ik merk. deze Beginfels niet aan als 

ä Verborgen Hoedanigbeden , welken ondertteld 

‚‚ worden uit de foot” onderfeliei aat Form 
… (Forma Specifica) der Dingen voort te komen; 
‚‚ maar als Algemene Wetten der Nature, waar- 
» door de Dingen zelven zyn gemaakt. Want 

s> dat 
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dat 'er waarlyk zodanige ‘Beginfels zyn, tonen 

ons de Verfchynfelen der Nature, fchoon het 

nog niët Zy uitgelegd, welken derzelver Oor- 

zaken zyn. Die Hoedanigheden zyn baarbly- 
kelyk, alleenlyk zyn hare Oorzaken maar on- 

bekend. De Ariftotelifche Filofofen gaven den 

Raam van Verbor aen Hoedanigheaen niet aan 

BAARBLYKELYKE „HOEDANIGHEDEN 3 
maar aan Hoedanigheden, die zy onderftelden 
in de Ligchamen verborgen , en onbekende 
Oorzaken te zyn van baarblykelyke Uitwerk- 
felen ; hoedanigen zyn zouden de Oorzaken 
van de Zwäitte, der Zeilfteen- en Barnfteen- 
kragtige Aantrekkingen, en der Gitingen, 
indien wy onderftelden , dat die Kragten of 
Werkingen vooriquamen uit Hoedanighe- 
den , die ons onbekend waren en die nooit 
konden ontdekt worden. Zulk foort wan 
Verborgen Hoedanigheden ftuit de Vorderin: 
gen der Natuurlyke Filofofie, en daarom is 
het, dat zy in deze later tyden verworpen 
zyn. Te zeggen dat ieder foort van Dingen 
eene verborgen foort-onderfcheidende Hoeda:- 
nigheid heeft, waardoor „het werkt en zigtba- 
re Uitwerkfels voortbrengt, dat is zeker niet 

met al zeggen. Maar uit de Verfchynfelen 
der Nature twee of drie Algemene Beginfels 
van Beweginge optemaken, en vervolgens 
uit te leggen, hoe de Éigenfchappen en Wer- 
kingen, van alwat Ligchamelyk is, uit die 

baarblykelyke Beginfelen woortvloeijen ; dit 
5 Deen, Dd 5 > ZOU 
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‚ zou eene zeer aanmerkelyke Vordering in de 
„ Wysbegeerte maken „ fchoon de Oorzaken dier 

Kit », Beginfelen nog niet bekend waren (*) *. 

Daar de Heer Hollman dit en andere Plaatfen 
gelezen heeft, is ’t wonder dat hy Newton niet 
werftaan ‘heeft , wanneer dezelve hier en daar 
zig wat onnaauwkeuriger , kortheidshalve „guit- 
drukte. 

V. Ten befluite en tot verdere Ophelderinge 
van de Hiftorie der dantrekkinge, volgens het 
Gevoelen van den Heer Newton, zal ik hier ééne 
plaats uit het Werk van den Here MacraurIN. 
byvoegen. Deze grote en uitmuntende Man 
Spreekt, in zyn Engel/ch werk genaamd Berigt 
wan de Filofofifche Ontdekkingen van Heer Izaak 
NewTon, aldus: (De plaats is wel wat lang, 

‘maar verdient zeer veel opmerking.) 
„ Wy vinden, zegt hy, eene grote Verfchei- 

‚ denheid van Vermogens. overeenkomftig by 
„, volg-reden [analogous] met het Vermogen der 

„ Zwaarte in de Nature; gelyk als dat waardoor 
de Deeltjes der Vloeiftoffen zig tot druppels 
zetten ; dat waardoor de Deelen van vafte 

Ligchamen famenhangen ; dat waardoor de 
‚‚ Lichtftralen, in Water of Glas komende, of 
„, in eenige Middelftof van groter Breek- skraat, 
„ ftandvaftiglyk naar het Loodregt [petpendicu- 
„, lar gebogen worden; en, wanneer zy op de, 

> VEr- 

3 

@) Gezigtkunde, als bov. pag 344. ed, Clarcii, pag.574» 

der Franf, Vert. 
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„ verdere Oppervlakte van het Glas vallen, met 

eene genoegzame fchuinsheid, worden zy te 
rug gebragt in het Glas, fchoon ‘er gene Mid- 
delftof te befpeuren zy agter het Glas, om 
haar terug te kaatfen: op dezelfde wyze gelyk 
als een zwaar Ligchaam, fchuins opwaards ge- 
worpen, in eene kromme lyn wordt gebogen , 
en door zyne Zwaarte naar de Aarde te rug 
gebragt. Deze en vele andere Vermogens in 

‚de Nature hebben eene Overeenkomft (Analo- 
„ gy) met de Zwaarte-kragt ; maar ftrekken zig 
‘tot minder Afltanden uit, en volgen eenigzins 
verfchillende Wetten. Het is ten uiterften 

bezwaarlyk gevonden , van dezelven werk- 

tuiglyk reden te geven. Ten dien einde heb- 
ben fommigen zig ‘verbeeld, dat zekere Uit- 

vioeifelen uiet de Ligchamen voortquamen, of 
dat zekere Dampkringen dezelven omringden; 
anderen hebben Draaikolken verzonnen; maar 
aile hunne voorftellingen zyn tot nog toe on- 
voldoende geweeft. Dat er zulke Vermogens 
in de Nature plaats hebben, en tot het voort- 

‚, brengen van hare voornaamfte Verfchynfelen 
medewerken , is allerbaarblyklykft ; maar hun- 

ne Oorzaken zyn zeer duifter, en bezwaar; yk 

‚ voor- ons optefporen. In alle de gevallen , 
wanneer Ligchamen op eenigen Afftand op 
elkander werken, en tot elkander neigen, 
zonder eenige fchynbare Oorzaak, die hen 

aandryft ; heeft men deze Kragt gemeenlyk 
Aantrekking genoemd, en deze Uitdrukking 
L Deer, | „> werdt 
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„ werdt dikwils gebruikt van Heer IzÁax 
„ NewrTroN. Maar hy geeft herhaalde. Waar- 

fchuwingen, dat hy door ’t gebruiken van dat 
Woord geenzins voor heeft, de Natuur van 
dat Vermogen, of de Wyze waarop het 
werkt, te willen bepalen. Ook heeft hy nim- 

„ mer beveftigd of te-kennen gegeven, dat een 
„ Ligchaam kan werken op een ander Ligchaam 

in een Afftand; anders dan door de Tuffchen- 

„‚, komfte van andere Ligchamen. Het is van ’tui- 
„ terfte Belang in de Filofofie, eenige weinigeal- 
» gemene Vermogens in de Nature vaft te ftel- 
„len, op ontegenzegbare Baarblyklykheid 3 

derzelver Wetten te bepalen, en hunne Gee 
volgen naar te fporen; hee ‘duifter de Oorza- 
ken van die Vermogens ook mogen wezen; 

„en dat heeft Hy mer den gelukkigften alg 
„> gedaan. 

__ Doch hoe gemaklyk de Uitdrukking van 
‘Aantrebhing ook zyn mag, om onnodige en ver- 
drietige Omfchryvingen te vermyden ; dewyl zy 
nogthans by de Scholaftiken was gebruikt gee 
worden om hunne Onkunde te bedekken; zo 

„„ hebben de Tegenftrevers van Heer Izaax 
 NewToN’s Wysbegeerte een onregtvaardig 

gebruik gemaakt daarvan, dat hy dat Woord 
„ heeft aangenomen, niet tegenftaande alle zy- 
„, ne Voorbehoedfels, om dus zyne leringen in 
» kleinagting te brengen, en zelfs belaglyk te 
„ maken: waardoor zy ons alleenlyk tonen, dat 

5) 

2) 

33 

23 

3 

33 

23 

35 

9» Zy die leringen noch verftaan, noch onzydig 

„ En 
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4 en. behoorlyk overwogen hebben. De Heer 
3» Leibnitz maakte van dit zelfde Woord gebruik 
» in den zelfden zin, als de Heer Newton, eer 
»‚ hy zig tegens hem: ging kanten ; en men vind 
» het menigmalen in.de Schriften van de aller- 
» naauwkeurigfte  Filofofen, die het gebruikt 
‚5 hebben, zonder eenige Waarfchuwing tegens 
» deszelfs Misbruik, gelyk Netton gedaan heeft. 
„ Een Kunftwoordis dikwils gebruikt van’ liftige 
» Menfchen, met alteveel goed geluk, om ee- 
‚‚ nen afkeer te verwekken tegens hunne Tegen- 

ss partyen, onoplettende te mifleiden, en hen 
» Eeen weerzin te doen krygen van het Onder- 
» Zoek der Waarheid. Doch zulke Onopregt- 
» heid is den Wysgeren onwaardig. Geen Schry- 
„ver is 'er federt eenigen tyd tegens Heer 
„Izaak NewToN opgekomen, welke op dit 
„» Onderwerp, fchoon geheelenal zonder grond, 
s‚ niet breedvoerig heeft aangedrongen, en dat 
» fomtyds met Vernuft en Aardigheid opge- 
„ fierd: maar indien de Lezer lut heeft de moei- 
„ te te nemen om hunne Befchryvingen met zyn 
» eigen Berigt te vergelyken; dan zal het ligte- 

ss lyk blyken, hoe weinig zy ’e zelve overwo- 

Tiest ond 

‚gen hadden, en dat de fomme van alle hun- 
‚ne kunít en bequaamheid dit alleen beloopt, 
‚‚ dat zy in Ítaat waren om fchepfels van hunne 

, „eigene Inbeelding tentoon te ftellen. Mis. 

a fchien hebben fommige-ouúbedreven Menfchen 
zig verbeeld, dat Ligchamen elkander konden 
E 
} s. aanttekken door zekere Bekoringe [charm] of 

L Deer, ss ár. 
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onbekende Kragt, zonder aangedreven of be. 
werkt te-worden door andere Lighamen of 
eenige andere Kragten, van welk foort dezen 
ook mogen wezen; en fommigen mogen zig 
verbeeld hebben, dat eene onderlinge Neiging 
[tendency| wezentlyk aan de ftoffe zyn kan, 
{choon dit regtftreeks ftrydig zy tegens de 
Werkeloosheid der Lighamen , boven be- 

fchreven: maar , inderdaad, Heer Izaak 

Newron heeft gene reden gegeven om hem 
wegens eenig dezer Gevoelens te befchuldigen ; 
Hy heeft duidelyk te kennen gegeven van gedagten 
te zyn dat deze Vermogens ontftonden vande dandry- 
vinge van eene fyne Hemelfche Middelftof | etherim 

Medium], die over 't Geheelal is uitgefpreid en door 

de Poriën van grover Ligchamen doordringt. Het 
blykt uit zyne Brieven aan den Heer Boyle (*); 
dat dit Gevoelen al vroeg geweeft is; en, 
dat by het niet eer gemeen maakte, ontftondt 
hier uit alleen, dat hy zig niet in ftaat be= 
vondt door Proeven en Waarnemingen eerì 
voldoenend Berigt te geven van deze Middel- 
ftoffe, en van hare Werkingen in ’t woort- 

‚‚ brengen van de voorrnaamfte VEE 
j, der Nature. 

5 

5 
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5 Zy; 

(*) De Heer Maclaurin wyft hier in eene aantekeninge 
tot het leven van den Heer Boyle, gedrukt voor de laat- 

fte uitgave zyner werken. Men vergelyke ook ’t geen 

Niewron zelf zegt in zyne Gezigt-kunde, Boek III, 
Vraag XVIII, XXI. XXI en elders, 

b- 
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5 Zy, die zig verbeelden, dat hy enkel eene 

„ nieuwe Bewoording of twee in de Filofofie 
; heeft ingevoerd, zonder eenig wezenlyk nut, 
>, kunnen ligt overtuigd worden kens Hsiad 
5, Misvatting, indien zy flegts willen overwe-e 
ss gen met welke baarblyklykheid hy de voor< 
‚‚ naamfte Verfchynfelen van het Samenftel 
„der Wereld uit deze Vermogens heeft opge- 
5 loft; hoe hy uit dezelven de Hoeveelheid vari 
» Stoffe en de Digtheid van de ftoffe der Zonne 
s, En van verfcheide der Dwaalfterren heeft bere- 
s, kend; hoe naarby hy bepaald hebbe de Bewe- 

‘5 ging van de Snypunten [Nodi] der Mane, en 
5, hoe hy vele van hare Ongeregeldheden en de 
„andere Bewegingen van ’t Samenftel heeft 
5) verklaard. Maar wy hebben hier miffchien 
‚ Alte lang {til geftaan; want gelyk geen Filo- 
5, foof zwarigheid maakt om te zeggen; dat de 
‚… Zeilfteen Yzer aantrekt, en dat Barnfteen- 
5e ; kragtige Ligchamen, wanneer hunne kragt is 
;, opgewekt door Wryvinge , ligte Ligchamen 

aantrekken, zo moet het ook ten minften toege- 
;, flaan worden, dat men als met eene regtmati- 

ge Uitdrukking , of die zelfs nog verfchoonlykef 
is, zeggen mag, dat de Aarde zware Ligha- 
5, men tot zig trekt; naardien dezelven allen naat 
» de Aarde vallen met kragten, evenredig aari 

4, hunne hoeveelheid van ftoffe, op gelyken af- 3 

‚ ftand vam dezelve: en dit Vermogen ftrekt 
s» Zig uit tot alle Afftanden, veranderende vol. 

__ k Deet , pr gens 
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„‚ gens eene zekere bekende Wet”. Dus verre 
de Heer Maclaurin (*). 5) 

VI. Gelyk nu niets klaarder is, dan dat de 

Heer Holhman in zyne Verhandelinge fommige 
Woorden van den Heer Newton al te itreng, te- 

gens het oogmerk des groten Wysgeers , en 

zelfs tegens zyn Gevoelen heeft uitgelegd; zo 
zou ’t gemaklyk zyn te tonen, dat hy vele Na- 

volgers van Newton met niet meer grond heeft 

befchaldigd. De werken van de Heren ’s Gra-- 
vezande, Keil, Desaguliers en ontelbare anderen 
zyn vol van uitdrukkingen wegens de Aantrek- 

king der Ligchamen onderling ; en ondertus- 
chen, als die Heren met voordagt dat Onder- 
werp behandelen, geven ze dezelfde Bepalingen 
op, die de Heer Newton heeft gegeven. Dewyl- 
de Werken der gemelde Heren in onze tale en 

in ieders handen zyn, zal ik kortheidshalve den 
Lezer naar dezelven wyzen, 

Alleenlyk zal ik deswege nog in bedenking ge. 
ven, of het niet zeer geoorloofd zy, wanneer 

men vooraf duidelyk heeft gezegd geenzins te 
willen bepalen hoedanig de Kragt of Oorzaak 

der Aantrekkinge zy, en op welke Wyze zy de 
Ligchamen onderling doet naderen, zig zo uit 
te drukken, als of die Kragt, welke doch alge. 

ineen ontrent alle Ligchamen werkt, aan de 
Lig- 

C*) Account of fir Ifaac Newton ’s Philof. Discoy. B, IL, 

ch. I. pag. 108 & foll, and fee B, IL, ch. I,pag.19, 20.and 
B. IV. Ch. 9. pag. 388» 389 
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Ligchamen, eigen ware? Waarom’ mag men , 
kortheidshalve en om onnodige en verdrietige Om- 

fehryvingen te vermyden, zo niet fpreken? Welk. 
nadeel kan uit die Onnaaukeurigheid geboren 
worden ; tenzy alleen dat fommigen zig met on- 
gegronde Berispingen deswege affloven? Immers 
fchynt het Onderfcheid in de zaak zelve van geen 
belang, of men zegt, dat die Oorzaak, die de 

Ligchamen tot elkander doet naderen , in of buiten 
die Ligchamen is, (mits men zig te voren ver- 

klaard hebbe) dewyl zy by of ontrent alle Ligcha- 
men wordt gevonden werkzaam te zyn. En dic 
is, gis ik,de Reden, waarom fommige Geleerde 
Mannen zo weinig agt geven, hoe zy hunne 
Uitdrukkingen gebruiken, wanneer ze over de 

Verfchynfelen der Aantrekkinge hier en daar 
fpreken. 

VI. In ’ voorgaande hebbenwe uit den 

Heer Maclaurin gezien, dat NewTonde Oor- 

zaak der Aantrekkinge buiten de Ligehamen en, 
in eenige Hemelfche Vloeiftoffe gite gelegen 
te zyn. De zeer Vermaarde Heer P. van Mus- 

SCHENBROEK, en andere geleerde Mannen, 
hebben eene andere Giling voorgefteld; te we- 

ten, of niet de Aantrekking Kragt aan de Lig- 

chamen zy ingegeven. Hierop heeft het de 
Heer Holman zeer zwaar geladen, doch mis- 

fchien zyn de Aanmerkingen, die hy daartegens 
maakt, zo gegrond niet, als men in den eerften 

Opflag wel zou denken. Maar eer ik daarover 
cenige. Bedenkingen voordrage , zal ik eene 

Jl, Deer. Ee Aan- 
/ : 
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Aanmerking of twee maken , over de manier, 

waarop de Heer Hollman de woorden van den 

Heer van Mufjchenbroek uitlegt. 
Op ’t geen in de XIL. $ van de Verhandeling 

wan den Heer Hollman gezegd wordt,- behoeft 

niets geantwoord te worden; naardien hy daar 
zelf te kennen geeft, dat het algemeen bekend 
is, dat wy door de Ondervindinge, in welke Proe- 

ven het ook zy, niet van de Oorzaken „ maar veele 

eer van de Uitwerkingen alleen verzekerd worden, en 

dat wy derzelver Oorzaken flegts door wettige Rede- 

neringe moeten opmaken uit het geen wy door de Onder- 

winding geleerd hebben. Wanneer derhalve door 
eenig Natuurkundigen gezegd wordt, de On- 

dervinding toont, dat de Aantrekking kragt dit 

of dat te weegbrengt, dan weet een ieder, hoe 
zulk zeggen moet opgenomen worden. 

Wyders fchynt de Heer Hollman de woorden 
van den Here van Muf]chenbroek niet al te gunftig 
uitteleggen, in $. VHL XIIL ; verwarrende de 
Aantrekking of Nadering der Ligchamen tot el- 

kander, met de Oorzaak dier Aantrekkinge. ’% 

Is immers onlochenbadr, dat al ware iemand balf 

blind, indien-by metde Ligchamen zelven maar Proe- 

wen genomen heeft, hy ten allerbaar blyklyhflen zien 

zou demeniste verfchillende Aantrekkingender Ligcha- 

men; gelyk de Heer van MufJebenbroek fpreekt; 

dat is, de menigte verfchillende Naderingen van 
de Ligchamen tot elkander: want dat is duide: 
Iyk de mening van dien; Heer, dewyl hy hier 

van de Oorzaak dier Aantrekkinge niet fpreekt, 
Nog 
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es Nog eens, wannèer gemelde zeer Beroém: 
de Man, in de volgende aangehaalde Woorden’, 
zegt dat de Natuur roept , ded de Ligbamen zonk 
uit wendige Aandryvinge naar elkander gevoerd worden, 
dan: ziet dat zeggen duidelyk, gelyk uit den fa- 
menhang, blykt, op eene Aandryving door rond: 
fom zwevende Vloeiftoffen veroorzaakt; én” dit 
wordt mifchien niet ten onregte gezegd; gelyk 
vervolgens zal worderì aangewezen. 

VIIL Noch de Heer van MufJchenbroek , noch 
iemand der Natuurkundigen ;die de Aantrekking- 
kragt in de Ligchamen ftellen, heeft beveftigd wel- 
ke en hoedanige de Kragt of Oorzaak der Aantrek= 
king zy; zy onderwinden zig ook niet derzelver 
Wyze van werken te verklaren. De gemelde Heef 
waagt enkel zediglyk en met byvoeginge der Zwarig- 
beden te flellen; dat die Kragt, zyns oordeels, 
waarfchynenlyk inde Ligchamen is, en niet buiten 
dezelven. En hierdoor fchynt hy niets te (tellen , 
dan ’t geen waarfchynlyker is’ dan eenig arider 
Befluit, welk men uit de Verfchynfelen der Aan- 
trekking wegens derzelver ‘Oorzaak heeft willen 
opmaken: fchoon ik wel bekennen wil, dat ‘het 
miffchien. voorzigtiger zy niets daarvan valt te 
ftellen. Wat. fchaadt egter eene Giffing, in- 
dien men daaruit: van voren[a priori}, gelyk 
men fpreekt, gene Gevolgen: afleidt, maar alleen 
de Uitwerkingen nagaat, en daaruit zyne Gis- 
fing opmaakt? 

De ftelling van den Heer wan Mi i{chenbroek , 
dat God Almagtig, onder anderen, aan de Lig: 

Ì. Deer. Ee 2 cha- 
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chamen eene kragt van. Aantrekking zou heb- 
ben ingegeven, is in 't eerfte voorkomen althans 
niet onwaarfchynlyk. Immers zy, die daaglyks 
met de klaarfte Proeven zien, dat de Ligcha- 
men tot elkander naderen, zo ras dezelven digt 
genoeg zyn by elkander gebragt; die gene Bly- 
ken ter wereld gewaar worden van eenige tus- 
fchenkomende Werkinge, welke werktuiglyk is 
volgens de bekende ftandvaftige Wetten van 
Beweging ; die deze Aantrekking of Nadering 
van de Ligchamen onderling zo duidelyk en ge- 
meenzaam gewaar worden, als de Mededeeling 
van Beweging, die een bewógen Ligchaam aan 
een ander geeft; ftellen die iets onwaarfchynlyks 
wanneer zy aan de Ligchamen, die elkander na- 
deren, eene Aantrekking kragt toefchryven, ge- 
lyk men eene Kragt toefchryft aan het bewogen 
Ligchaam, dat een ander beweegt ? 

Inderdaad zy kunnen hunne ftelling niet beto- 
gen; en dat geven ze ook niet voor; maar men 
kan wel aantonen, indien ik my niet bedriege, 
dat zy de waarfchynlykfte Gifling opgeven , 
gelyk ik zeide. 

Die Heren, welken overhellen tot het ftellen 
van eene Aandryvende Vloeiftoffe, om daardoor 
de Aantrekking op te loflen, of als een Oorzaak 
der Aantrekkinge , maken veel onwaarfchynly- 
ker Gifling: want zy moeten , vooreerft, eene 
Vloeiftof verdigten, waarvan men geen de min« 
fte blyken heeft; en dan moeten ze, ten ande- 

ren, onderftellen dat die onbekende aandryven- 
de 
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de Vloeiftof, in het voortbrengen van de Ver. 
fchynfelen der Naderinge van de Ligchamen 
onderling, tegens alle de Bekende Wetten der 
Beweginge zou moeten werken; gelyk een ieder 
bekennen moet. —. En dit geeft aanleiding tot 
deze Bedenking: Mag en moet men, wanneer 
men uit de ondervindinge van de Uitwerkfelen 
tot de Oorzaak zal redeneren, niet by volg re- 
den [analogice] te werk gaan, volgens het geen 
wy van de algemeene [landvaftige Wetten der Nature 
weten? ’t geen tegens die Wetten flrydig is, mo* 
gen we dat niet als onmogelyk verwerpen? Nu, 
dewyl de verfchynfelen der onderlinge Naderin- 
ge of Aantrekkinge der Ligchamen door gene 
aandryvende Vloeiftoffen konnen verklaard wor- 
den, dan met eene Werkinge dier Vloeiftoffen 
te ftellen, die ftrydig is tegens die algemene 

. Wetten; mogen we dan met den Here van Mus- 
Jchenbroek niet zeggen, dat de Natuur roept, voor 
zo veel wy hare {tem verftaan, dat de Ligcha= 
men Zonder witwendige Aandryvinge van rondsom 
zwevende Vloeiftoffen naar elkander gevoerd wore 
den? Vervalt dus niet alles, wat de Heer Moll. 

man ing XIII zegt? Doch dit in ’t voorbygaan, 
Anderen, die door tuffchenkomfte van Uit- 

vloeifels de Nadering der Ligchamen tot elkan- 
der tragten opteloffen, ftellen insgelyks iets on- 
waarfchynlyker: want ’t fchynt my toe, dat ze 
de Zwarigheden veeleer vermeerderen dan oplos- 
fen; Want, om niet weer te zeggen, dat men 
die Uitwloeifels , zonder bewys, onderftelt ; 
“IL Deen Ee 3 fchry- 
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fchryven zy aan die kleine Ligchaampjes „ wel- 
ken zy onderftellen uittevloeijen-, niet eene 
Aantrekking-kragt toe, die zy in de groter 
Ligchamen niet erkennen willen? En is het niet 
vreemd. die Kragt aan Ligchamen tegelyk toe te 
fchryven en te weigeren? Trekken dan die Uit- 
vloeifels ook eerft elkander aan, en vervolgens 

hunne groter Ligchamen agter zig na?of: gaan 
die kleine Uitvloeifels in een Draaikring, en zyn 
ze zo kragtig, zonder dat men zulks egter.gewaar 
wordt, dat ze de groter, Ligchamen voortdryven 
tot elkander, en derzelver Kragt van Werkloos- 
heid dus ligtelyk verwinnen? Wie ziet niet, dat 
welk men ook verkieze te ftellen, de Zwarighe- 
den groter worden. 

Die een onzigtbaar en ongevoelbaar Middel 
ftellen van eene Nature, welke van het Werk- 
tuiglyke verfchilt; of die eenig Geeftelyk We 
zen, of den Almagtigen zelven hier aan onmid- 
delyk willen doen werken; kiezen zekerlyk het 
eenvoudigfte niet, om de Nadering der Ligcha- 
men -tot elkanderen , en derzelver famenhang 

uitteleggen. 
Wat misdoet men dan met als eene-Gifling, 

die hare Zwarigheden heeft, voorteftellen „dat 
God: miflchien aan de Ligchamen eene Kragt 
heeft ingegeven, waardoor zy elkanderen onder- 
ling aantrekken? En dus heeft de zeer Beroem- 
de Heer van MufJihenbroek het opgegeven. 

IX. Doch daar het meeft op aan zal komen, 
is ’t geen de Heer Holman in $. XIV, beweert; 

fte 
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te weten, Dat het onmogelyk en tegenftrydig 
is, dat in Ligchamen eene Kragt zou, zyn; om 

op Afftand van elkander, zonder tuffichenke: 

mende ftoffe, onderling te werken; dewyl vol- 
gens zyn Illde Voorvereifte [ Poftulatum „} alle 
eindige en bepaalde Wezens niet onmiddelyk kunnen 
werken, daar ze zelven niet zyn: want anderzins, 
zou iets gewerkt worden, daar niets is À welk werkt, 

Dit is inderdaad eene zeer grote Zwarigheid, 
en wel zodanige, waarom ik liever. verkiezen 
zou, gelyk ik zeide e wegens de Oorzaak der 

Aantrekkinge niets te ftellen; want men behoort 
geenzins ras te verwerpen.’t welk genoegzaam 
by alle Menfchen als een Zetregel [Axioma] is 
aangenomen. Het fchynt my egter toe, dat de 
zeer Beroemde Man, van wien wy hier fpre- 
ken, en de genen, die hem navolgen, eènige 
Twyfeling ontrent dien Zetregel hebben, wan- 
neer Hy, de Aantrekking; kragt aan de Ligcha- 
men toefchryvende, zig. flegts als eene Zwarig- 
heid voorftelt, dat men niet Ran begrypen, hoe de 

Ligchamen, die van elkanderen geftheiden en afges 
zonderd zyn, op elkanderen werken. Zie hier voot 
Bladz. 3o5. zyne woorden aangehaald. “ 

Zou men den Zetregel, „Niets werkt daar bet nièt 
is, niet moeten verklaren, Miets werkt, daar het 
geen Vermogen beeft om te werken ; gelyk did andere 
bekende Zetregel , Niemand geeft dat hy niet beeft, 
verklaart wordt door Niemand geeft ’t geen by geen 
magt heeft te geven? En mag men En niet wel 

in nader Overweginge nemen, of eenige We- 
1, Deer. VD sk lak zens 
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zens ook het Vermogen kunnen hebben, om té 
werken ter plaatfe, daar ze zelven niet zyn? 
De Heer Hollman zegt, en neemt voor ontwy- 
felbaar aan, dat alle eindige Wezens niet onmidde- 
Dyk kunnen werken, daar ze zelven niet zyn 3; omdat 

anderzins iets gewerkt Zou worden, daar niets is, 

welk werkt. Doch dit gevolg gaat niet door, 
ten zy hy bewyze, dat het onmogelyk is, dat 
een Wezen het Vermogen zou konnen hebben 
van onmiddelyk te werken ter plaatfe daar het 
niet is. Indien een Wezen dat vermogen kan heb- 
ben, dan zou ’er eene Werking kunnen gefchieden 
ter plaatfe daar dat Wezen zelf niet was; maar 
geenzins zou ’er iets gewerkt worden, daar niets 
is welk werkte; dewyl men een werkend We- 
zen, fchoon op afftand , onderftelt. 

Het zou de moeite waardig zyn, dat iemand 
de Onmogelykheid van een Wezen op afftand 
werkende aantoonde; dewyl die zo. algemeen 
aangenomen wordt. Het is wel zeker, dat wy 
niet begrypen de Wyze, hoe zulke Werking zou 
gefchieden ; maar onze Onkunde, wegens de Wy- 
ze Hoe, fchynt gene genoegzame Reden, om €e- 
ne Zaak, indien ze anders niet bewezen wordt 
onmogelyk of tegenftrydig te zyn, als tegenftry- 
dig en onmogelyk te verwerpen. Wy hebben 
geen ander Begrip, (of om beter te fpreken, ge- 
ne andere Verbeelding) dan van Werkinge door 
Aanrakinge; maar volgt daaruit, dat ‘er in ’% 
Geheel-al gene andere Wyze van werken zyn 

kan? Ik denk, neen: want, by STARE 
0 
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God en de Geeften werken op de Ligchamen; 
maar hoe zy daarop werken, kunnen wy noch 
begrypen, noch ons verbeelden. Doch ’t geen 
meer is, eigenlyk gefproken zegt de Heer van 
Muffchenbroek te regt, zo ik meen, dat men de 
Werkingen van Ligchamen , die elkanderen uitwendig 

aanraken, nieù beter verftaat , dan de Aantrekking. 
(Zie zyne woorden op Bladz. 305. aangehaald.) 
En ‘t geen de Heer Hollman daarover gezegd 
heeft, { XVI, fchynt de Zaak weinig of niets 
optehelderen, ten minften voor my. Met onze 
Verbeelding kragt maken wy van die Werkin- 
ge ons wel eene Verbeelding, door dien wy dee 
zelve honderdduizend malen gezien hebben : wes= 
halve wy ze valt ftellen, om dat de Ondervin- 
ding ons haar geleerd heeft; maar ik twyfel 
Zeer, of eenig Menfch met zyn Verftand be- 
grypt de Werkingen der Ligchamen op elkan- 
deren door Aanrakinge: by voorbeeld, hoe een 
bewogen Ligchaam tegens een ander, welk in 
ruft is, aankomende, daar aan zyne Beweging 

geeft, en zelf die Beweging verlieft. Ja, ik 
zou byna durven giffen, dat_indien wy zo dike 
wils en zo gemeenzaam de „Werkingen der Lig- 

chamen, die van elkanderen afftaan, en elkan- 
der aantrekken, of tot elkander naderen, gezien 
hadden, als de Werkingen der Ligchamen door 
Aanrakinge; dat wy dan in ’t een miffchien niet 
veel meer Zwarigheid zouden merken, dan in ’ 
ander, 
X. Ik heb reeds verklaard, dat ’t my beft 
1 Deer. Ee 5 fchynt 

t 
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fchynt wegens de Oorzaak der Aantrekkinge 
niets valt te ftellen; doch ik zie ’er geen:gevaar 

in, wanneer men dezelve in de Ligchamen ftelc 

ingegeven. 't Is waar, men kan die Gifling mis- 

bruiken; maar wat is ’er dar nie misbruikt kan 

worden? Ondertuflchen is het veel veiliger en 

‘nutter met alle mogelyke Oplettenheid en 

Naauwkeurigheid de Verfchynfelen der Nature 

waartenemen, en daarvan het befte Gebruik ten 

algemenen Welzyn-te maken ; dan laftig, vit- 

en meefteragtig over de onbekende Oorzaken 

dier Verfchynfelen te twiften. 

AAN- 
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_MARCELLUS poor ARCHIMEDES , 

OPGEGEVEN:DOOR- 

JAMES PARSONS, M.- D. 
En aan de Koninklyke Societeit van Londen voor- 

gelezen den-13 van Junys 1754 

(Pbilof. Tranjal. 1754, VOL, XVII. P‚ Il, p. 621.) 

SISSISSS\SISSISISISI\SSISISISI& 

Et is algemeen bekend, op het Gezag van 
de grote Hiftoriefchryveren Livius, Poly 

bius en Plutarchus ‚dat, wanneer Marcellus. de 

Stad Syrakufe belegerde, de onvergelykelyke Be- 
drevenheid en Uitvindingen. van Arohimedes de 
ke Deet, eenigfte 
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eenigfte Hinderpalen waren, die hem beletten 
in zvne Onderneminge fpoediger te flagen, dan 
hy deedt, « Die Schryvers verhalen ons, dat 4r- 
chimedes Werktuigen uitvondt, waarmede hy 

Stenen van eene verbazende zwaarte in de Sche- 
pen van den Belegeraar wierp; met ftortregens 
van pylen „ keiftenen, ftukken houts en derge- 
lyken; en ‚dat hy zyne Inftrumenten zodanig ge- 
fchikt hadt, dat ze daartoe bequaam waren, op 

welken afftand de Schepen ‘in de Haven ‘ok 
mogten leggen. Zy zyn ook naauwkeurig in 

hunné Befchryvinge van {ommige derzelven ; 
byzonderlyk ,‚ hoe hy. vernielde de Sambuca, 
welk een Werktuig was, dat Marcellus hadt ver- 
vaardigd. Het blykt ook niet, dat het de Krygs- 
magt, die de Stad te Land infloot, beter we- 

dervoer , dan die te Water; want, daar wordt 

verhaald, dat hy haar door zyn Schiet gevaartens 
in alle Hoeken benaauwde. En fchoon’de 
Werktuigen, zo als zy door deze grote Schry- 
vers befchreven. worden , wanderen waren, die 

de Bevattingen van het gros des Menfchdoms te 
boven gaan; nogthans geloof ik, dat hunne Bee 
rigten voor geloofwaardig worden gerekend by 
het befte Deel der Geleerden, die in de Hifto- 
rien en Oudheden zig vermaken. 

Doch ’t geen het minfte geloofd wordt, is, dat 
Archimedes door een Brandfpiegel de Schepen 
zou hebben in brand geftoken. Inderdaad, zulk 
een uitmuntende: Geeft moet zekerlyk, indien 
hy op deze wyze de Schepen niet hadt kunnen 

. vers 
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vernielen, geweten hebben, dat hy Brand ftof- 

fen genoeg om de Galleien te verbranden, met 

zyne Werp-gevaartens in dezelven zou hebben 

kunnen werpen: want wy kunnen ons niet vere 

beelden, dat hy ontrent:eenig foort derzelven 

zou onkundig zyn geweeft; ja dat hy zelfs het 

wilde Vuur der Grieken niet zou gekend heb- 
ben. Doch wat daarvan ook mag wezen, het 
moeilykft van allen” was, een berigt te geven, 
hoe hy door een Spiegel de Vloot in brand ftak.; 

Wanneer de Filofofen hunne Spiegelkundige 

Proefneemingen begonnen te vermenigvuldigen , 
’ welk zy al vroeg deden; vonden zy het Brand- 

punt van ieder hol-rond Spiegel zo kort, dat zy 

zeer ligt befloten, dat Archimedes de Vioot on-, 

mogelyk door éénen Spiegel kon in brand geftoken 
hebben: en daardoor geraakte de ganfche Gee 
beurtenis buiten geloof; tot dat de befaamde 
Kircuerus en zyn Queekling Schottus , wel- 
ker Karakters en Werken de geleerde Wereld 
genoegzaam kent, een opzet namen om de Ge- 
fchiedenis van Archimedes niet alleen te onder-= 
zoeken, maar ook die van Proklus, welke op 
dezelfde wyze gezegd wordt eene Vloot te Kon- 
ftantinopolen vernield te hebben. 

Kircherus dan werdt, in weerwil der ongelo- 
vigheid, welke men alom onder de Geleerden van 
zynen tyd, ontrent deze twee Gevallen, ont- 
moette, niet afgefchrikt de zaak zelve met gro- 
te oplettenheid te overwegen. Dit bragt hem 
tot het nemen van ontelbare Proeven, om ‘te 

L, Deer, zien 
2 
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zien, of het by mogelykheid gedaan of niet ge- 
daan kon worden, eer hy ’ér zyn Gevoelen over 

wilde verklaren ; en eindelyk , wanneer hy de 

Parabolifche Spiegel hadt aangeprezen, welke hy 
en anderen oordeelden meeft tot zodanige uit- 

voering bequaam te zyn, zo helde hy over om 

te denken, dat Archimedes van zodanig een Spie- 

gel gebruik hadt gemaakt. 
Doch kort daarna was hy met dit Begrip niet 

te vreden, en begon nieuwe Proeven te nemen, 

Gelukkig in zyne Vindingen zynde, viel hy op 
eene, die zyn vorig goed gevoelen van de Pa- 

rabolifche Spiegel zeer verminderde, en hem 

duidelyk deedt gewaar worden de Ongemak- 

ken, die ’er mede verzeld gingen, en die alle 

Spiegels van eenige andere Gedaante, welken 

te groten trap van Holheid hadden, verzelden. 

Met één woord, dit deed hem geheel overflaan 

ten voordele van zyne nieuwe Gedagten, wel- 

ken hy op de volgende wyze ten. uitvoer bragt. 
Hy regtte een Toeftel op, waarop hy vyf 

Vlakke Spiegels van gegeven gelyke Afmetinge 

ftelde , met zodanige Hellinge , dat zy allen 

hunne te rug geftuitte Stralen op de zelfde Plaats 

lieten vallen, op meer dan honderd voeten af- 

ftands. Wanneer hy den eerften Spiegel ge- 

plaatft hadt, ging hy zyne hand leggen op de 

plaats , waarop hy de Stralen vallen liet, en 

vondt dezelve warm; wanneer hy ‘er de Stralen 

van den tweeden Spiegel byvoegde, werdt de 

Hitte verdubbeld; de derde Spiegel vermeers 
derde 
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derde dezelve in dezelfde evenredigheid ; den 

vierden ‘er bygevoegd zynde ,‚ was de Hitte 
naauwlyks te verdragen; maar. de vyfde maakte 

haar. onlydelyk. Waaruit. hy opmaakte, dat de 
Hitte, door het vermenigvuldigen der Spie- 
gels, zo zeer kan vermeerderd worden, dat zy 
op groter afftanden naar mate van ’t getal der 
Spiegels, brandbare Stoffen zou kunnen ontfte- 
ken. | 

Dewyl ik het nu voor eene Zaak van eenige 
Aanmerkinge aanzie, in de geleerde Wereld 
âan ieder Autheur den Lof toetewyzen. en te 
verzekeren, dien men aan zynen arbeid en Ont- 
dekkingen verfchuldigd is, en aantetonen de 
gepaftheid der Uitvindinge van Kircherus op het 
bedryf van Archimedes; zo reken ik het ook myn 

pligt, om aan deze Koninklyke Societeit zyne 
eigen Woorden deswege voortedragen, welken 
hy zelf tot een Voorftel [ Problema] gebragt heeft. 
Zy zyn de volgende. 

IV VOORSTEL 

Een Werktuig uit vlakke Spiegels famen te ftellen, ’t 
welk op den affland van meer dan honderd 

Voeten brandt. 

s, ik onderftel dan, vooreerft, dat een Vlak- 
‚ ke Spiegel zo veel meer Licht te rug kaatft, 

“3, als hy groter is: dus heb ik door ondervindin- 
» ge bevonden, dat. een Spiegel van één voet 

5 Deen 5, Op 
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„ op de nabyftaande Muur, een voet Lichts, en 
op een Muur, die honderd voeten verafftondt 

„„ zo veel als één vierde voet Lichts kon wer- 
„pen. Ten anderen moet men onderftellen, 

dat oneindige Stralen, uit ieder punt van den 
Spiegel te ruggekaatft, dit Licht uitmaken. 
Indien gy derhalve een anderen Vlakken 
Spiegel zodanig ftelt, dat het te ruggekaatfte 
Licht overeenkome met het even te voren ver- 
dubbelde Licht ; dan zeg ik „, dat het Licht en 
de Hitte driedubbel zullen Zyn; en dus voort» 

gaande tot in ’t oneindige. Ten derden moet 

men onderftellen , dat het Lichten de Hitte door 

de terugkaatfinge van zulke Spiegels, tot ee- 
ne plaats te ruggekaatft, naar evenredigheid 
van ’t meerder getal Spiegels zal vermeerderd 
worden; gelyk wy elders breedvoerig getoond 
hebben (*}, Ik ten minften heb daarvan de 
Proef genomen met vyf Spiegels ; en het eer- 
fte Licht hadt eene warmte verfchillende van 
die van ’t regtftreekfche Licht; het verdub- 
beide Licht kreeg reeds eene merkelyke ver- 
meerdering van Hitte; het driedubbele hadt 
de Hitte van een Vuur; het vierdubbele gaf 

eene Hitte, die by en by nog verdraaglyk 
was; maar het vyfdubbele eene byna onlyde- 

„‚„lyke; waaruit ik zeker en ontwyfelbaar be- 

‚ floot, dat men, door de vlakke Spiegels te 
vermenigvuldigen en ze op zulke wyze te 

„ plaat- 

3% 
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(°) Lib. zo, de Aêtinobolismis, Part. 1. 



vi LOOT VAN MarcerLus DOOR ARCHIMEDES. 445 

s plaatfen, dat zy allen het weeromgekaatfte 
Licht der zonne op eene plaats bragten, nier 

» alleen een Uitwerkfel van Brand zou krygen, 
» groter dan eenige parabolifche, hyperbolifche 
» of elliptifche Brandfpiegels kunnen voortbren- 
» gen; maar ook dat zy op veel verder Afftand 
s de Stralen van ’t Licht zullen terugkaatfen, 
s gelyk my de Ondervinding met vyf Spiegels 
» geleerd heeft op eenen Afftand van meer ie: 

_‚ honderd voeten (*) ”. 
Schottus geeft het zelfde berigt van ‘Kircherus 

_ Proefneminge. Hy verzelde hem in alle zyne 
Proeven, zo wel als op zyne reis naar Syrakufe, 
na dat hy zyne vlakke Spiegels in ftaat hadt ge- 
bragt om zyn oogmerk te beantwoerden; en, 
op ’t zien van de plaats, befloten zy beiden , 
dat de Galeien van Marcellus niet verder dan 
dertig fchreden van Archimedes konnen af ges 
weeft zyn. En egter verklaart Schottus, dat, in- 
dien men een hollen Spiegel zo groot als het 
Pantheon te Rome kon maken, dezelve-dan nog 
geen genoegzaam Brand-punt zou hebben, om 
uittevoeren ’t geen Archimedes en Proklus elden 

_ gezegd worden gedaan te hebben. ei 
Dus zien wy dat Kircherus op eene verftandis 

ge wyze het Voorftel heeft opgeloft en beves- 
tigd, om een Brand-werktuig te maken, be- 
ftaande uit een groot geral vlakke Spiegels ; ’t 

ee 

"_(*) Kircueri Ars magna Lucis & Umbre, Lib. Xe 
Part. ILL. cap. L diftin®. 3. 

L Deer. Ff 
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welk naderhand verder beveftigd is-door den 
fchranderen Heer de Buffon, een waardig Lid on- 
zer Societeit, te Parys; gelyk dat blykt uit twee 

Brieven , éénen van den Heer. Needham , Mede- 
lid van de Koninklyke Societeit „aan my ; en 

den ander van den Marquis Nicolini aan wylen on- 
zen waardigen Prefident; welke beiden voor deze 
Societeit zyn gelezen in de Maand April van ’t jaar 
1747» EN vervolgens gedrukt in deze Transaktien; 
waarin de Heer de Buffon gezegd wordtde Uit. 
vinder te zyn. Indien dit zo is, dan kunnenwe 
niet onderftellen, dat hy gezien kan hebben, ’ 
geen Kircherus of Schottus daarover hadden ge- 
fchreven (*). 

(*) Wanneer dit gefchrift reeds ter drukperfe was ge- 
geven, heeft de Autheur bevonden, dat Monf(r, de Buffon , 
op ’t flot van zyne Verhandeling over dit Onderwerp, 
gedrukt in de Memorien van de Koninklyke Akademie der 
Wetenfchappen, gemeld heeft,’dat hy het Voorftel zeif 
hadt opgeloft, eet hy wift dat het door Kircherus ge- 
daán ware. 

M. 

SCHETS 
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Om op eene beknopte wyze aantetonen de Voordelen; 

avelken ontfkaan zullen uit eene op gezette Tyden 
berbaalde Overzieninge van de 

MISWYZINGEN 
DER 

KOMPAS-NAALD, 
INDE BEKENDE WERELD: 

gerigt aan de Koninklyke Societeit van Londen, 

DOOR 

WILLIAM MOUNTAINE en JAMES DODSON 

LEDEN DER GEMELDE SOCIETEIT; 

Verzoekende aan de Medeleden, dat*ze het hunne daartoe 

geiieven bytebrengen ,duor. deswege zodanige Waar. 
nemingen medetedeelen, die zy onlangs gemaakt 

bebben, of van bunme Korrefpondenten in 
vreemde Geweflen kunnen bezorgen. 

Voorgelezen den 20 Maart 1755 (*). 

(Pbilof. Transaët. 1754» Vor. XLvam. P. II. p. 875.) 

SISSI SSISISISISKISISSISISISISISISISISIEK 

DB het jaar 17oo trok de met regt zo 
’ zeer beroemde Doktor Epmunp Har- 

LEY, nadat hy eene gtote menigte van Waar- 
a ne- 

‚(*) Deze fchets, aan deeze Koninklyke Societeit gerigt;, 
dezelve zynde. voorgelezen, zo. hebben de Prefident en 

IL. Deer. Ff a Raad, 

\ 
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nemingen verzameld hadt wegens de Miswyzin- 

ge der Kompas-naald, ín vele deelen der Wereld 
gedaan, op eene Zee-kaart zekere Lynen, die 
de hoeveelheid dier Miswyzingen aantoonden , 
ten aanzien van zulke deelen der Wereld, over 
welker afbeelding deze Lynen getrokken waren. 
Maar naardien de Hoeveelheid dezer Miswyzin- 
gen in eene gedurige Verandering is, miffchien 
in ieder gedeelte der Wereld, zo is zy in den 
tyd van veertig Jaren of daarontrent zo zeer 
veranderd , dat, wanneer de Schryvers dezes 

omtrent het jaar 1744, daarop andere Lynen, 

tot het zelfde gemelde Oogmerk, tragtten te 
wekken, zy bevonden dat de Lynen , door 
Dr. Halley daarop gefteld, geheel onnut waren ; 
en dat men een famenftelfel van zodanige Ly- 
nen, of iets welk daarmede overeenkomttig is, 
behoorde optemaken, ten minfte om het tiende 
of twaalfde Jaar, ten einde daarmede te beant- 
woorden het oogmerk, welk die fchrandere 

Heer bedoelde. 

In ’t herfchikken van dezelven, kregen de 
Schryvers hulp van de Kommiffariffen der Vloot, 

en van de Beftuurders der Ooft-Indifche en 

Afrikaanfche Maatfchappyen , hebbende verlof 
om 

Raad, begetig zynde zo veel als in hun Vermogen is ee- 
re zo nutte onderneeming aantemoedigen, niet willen na- 

‚Jaten aan de Leden der Societeit, en hunne geleerde en 

treflyke Korrespondenten te verzoeken, om hunne Waar. 

nemingen mede te deelen, gerigt aan hunne Sekretarif]en, 

in Crane Court, Fleet flreet, Londen, zo Maart, 1755. 
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om de Journalen der Zeelieden te gebruiken, 

welken in dienft van die Maatfchappyen 

waren. Daaruit en uit eenige weinige Berig- 

ten, die hun van byzondere Perfonen wer- 

den medegedeeld, waren zy in ftaat de nodige 

Lynen te trekken over de meeft bevaren Zeeën, 

en om ten aanzien van de min bezogte Zeeën ’t 

zelfde te beginnen. Een Affchrift van de 

Kaart, die dus wederom tot gebruik was ge- 

fchikt, boden zy de Koninklyke Societeit aan, 

met een berigt van de Manier, die in ’t op- 

{tellen van dezelve was gehouden. 

Schoon het allernuttigfte Gebruik van deze 

Lynen tot de Zee behoore, zou het voordeel, 

welk daaruit voort zou vloeijen, indien zy over 

het Land insgelyks konden uitgeftrekt worden , 

de moeite overvloedig vergoeden, gelyk uit een 
kort gezigt van beide zal blyken. 

En, Vooreerft; het Nut dezer Lynen op Zee 
kan men aanmerken, of als gemeen aan de 

konft der Zeevaart in alle wyde Wateren; of 

als byzonder in fommige derzelven. De alge- 

mene Nuttigheid daarvan is die van den waren 

koers, die bedoeld wordt, te fturen, en de wa- 

re plaats van ’t Schip te vinden, zo naarby als 

mogelyk is, door ’t geen de Zeelieden de Gis= 

fing noemen, ik 

Het byzondere Nut kan beft door Voorbeel 

den ontvouwd worden. By voorbeeld, in de 

zuidelyke Gedeelten van den groten Atlantifchen 

Oceaan, te beginnen van de Kuft van Brazil en 

L Deeu, Ff 3 Pa- 
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Patagonia, en voortgaande ten Zuiden van de 

Kaap de Goede Hoop in den Indifchen Oceaan, zo 
verre als de gemene ftreek onzer Ooft-indifche 
Schepen zig uitftrekt; is het gebleken dat de 
Miswyzings- Lynen, voor ’t grootte gedeelte, 
Noord en Zuid-waards ftrekten : Weshalve 
in de meefte plaatfen van die grote Zeeën: 
indien de Breedte en de Miswyzing door Waar- 
neminge des Hemels gevonden zyn, ook de 
Lengte zal gekregen worden door de Lynen op 
de Kaart: Waarvan de grote Nuttigheid aan de 
Schryveren ‚betuigd is door vele perfonen, wel- 

ken, met gewenften uitflag voor zig zelven, de 

laatft opgeftelde Kaart in de Praktyk gebruikt 
hebben, om hunne Gilling op dien langen tocht 
te verbeteren. 
__ Inderdaad , daar de Miswyzings-lynen byna 
Oaft-of Weftwaards lopen, gelyk men befpeurt 
in den Atlantifchen Oceaan, van de Weftelyke 
Kuft van Europa tot de Ooftkuft van Noord-4- 
merika; daar kan men gene hulp van dezelven 
erlangen, om de Lengte te vinden : doch, gelyk 
het binnen die palen menigmaal gebeurt, dat 
men de Waarnemingen van de Middág-hoog- 
te, om de Breedte te bepalen, niet kan doen, 

byzonderlyk ontrent Terreneuf, dan kan men, 
indien men eene goede Waarneming doen kan 
wegens de Miswyzing, op alle tyden van den 
dag de Breedte nagenoeg vaflítellen door deze 
Lynen op de kaart, 

Ten anderen, het Nut, welk ontftaan zal 
5D door 
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door de Miswyzings-lynen ook over t Landuit, 
te flrekken, zowel als-over de, Zee, zalchierin 
gelegen zyn, dat ze zullen dienen ter: bevéftie 
ginge van die over het Water getrokken zyn; 
welker doorgang (continuation) “van. Zee tot Zee 
daardoor kennelyk-zyn zal, en. wy/dus in: ftaat 
gefteld worden, om beter “over hare Natuur, 
Eigenfchappen en Oorzaak te oordelen; en’ in- 
dien het zelfde kan „gedaan worden. over alle dé 
Deelen der bekende Wereld, dan--zal menin 
eenenopflag voor het, Oog kunnen vertonen de 
verfchillende „Graden van, Aantrekkinge „ waar- 
mede alle-de Deelen van-dezen, groten. Zeilfteen 
waren-bezet tenstyde „wanneer zulke Lynen-ge- 
trokken «zyn: Dit hebben, de;Schry vers. getragt 

‚te doen in. ’t. Jaar 1744, indien; zy daartoe een 
genoegzaam „getal Waarnemingen hadden. kun- 
mien’ ’krygen5, maar fchoon-zy hun. Verzoek; om 
dezelven : menigmalen: in, de, openbare, Papieren 

bekend - maakten 5 S5ter kragen ze daardoor 
gene hulp. 

Dewryl de Schryvers door: heren de heb- 
«ben befpeurd ‚dat „het, eigenlyke Tydítip „om 
den Staatrder Miswyzingen op nieuws te onder- 
„zoeken, thans ophanden is, zonder. welk. de 
bemesten waardige Nuitigheden der. Kaart 
„voor den, Zeeman, verloren zyn; zo. hebben zy 
-befloten alle de +Waarnemingen, die. hun kon- 
men bezorgd worden. binnen een Jaar;na dezen 
“tyd; of tot‚zo. lang als -nadat,‚de, Ooft-Indifche 
WD Ff 4 Sche 
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Schepen. die na dat jaar eerft volgen , zullent’ huis 
gekomen zyn, (indien zodanig een uitftel nood- 
zaaklyk mogt worden , door het ont{taan van ee- 
nige Twyfeling, in gevolge van zulke Vergely- 
kingen 3) en dan zyn zy voornemens, de Uitkomft 
van hunne Vorderingen, op zodanige wyze,in't 
licht te geven, als gevoeglykft zal fchynen. 

Verfcheide geleerde en fchrandere Mannen 
hebben reden getragt te geven van dit Verfchyn- 
fel der Miswyzinge van de Kompas naald, en 
derzelver geduringe Veranderinge ; weshalve ver- 
fchillende Manieren van Berekeninge zyn voor- 
gefteld , waardoor zy hebben getragt te bepaalen , 
hoe groot de Hoeveelheid der Miswyzinge, vol- 
gens hunne verfchillende Onderftellingen, op ee- 
ne gegeven plaats en tyd, zynzal. Dit ons Voor- 
ftel zal derhalve, indien het ter uitvoer wordt 
gebragt, deze verfcheidene Opgaven ter toetfe 
brengen, en de Verftandigen in ftaat ftellen, om 

dezelven of goed te keuren of te verwerpen; 
zynde de Schryvers bepaald (gelyk ook hun va. 
rig Ontwerp was) niets gemeen te maken, welk 
niet zal beveftigd zyn door wezenlyke Waarne- 
mingen, die hun zullen ter hand komen; laten- 
de daarvan de Toepafling op ieder Onderftellin- 
ge aan anderen over. Doch indien ’er een is, 
welke door dit Onderzoek en deze Vergelykinge 
zo verre zal beveftigd zyn, dat zy eenenregtma- 
tigen Grond geeft tot Berekening; dan zal hun 
arbeid ten einde zyn; maar indien ’er zoda- 

nig 
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nig eene niet is, dan bevelen zy nederig aan, het 
vervolgen van zodanige op gezette tyden hera 
haalde Werking, als zy nu voorftellen te onders 

nemen ; zynde dit het eenige Middel om zulk 

een gewenfte Uitkomft te verkrygen, en om 
het Gebrek daarvan te vervullen; tot dat dezel- 

ve verkregen is. iN 
By wien dan kunnen zy zig zo bekwaamelyk 

vervoegen, als by de Koninklyke Societeit van 
Londen, om hulp te verkrygen in een Werk van 
zo veel aanbelang voor den Koophandel en Zee- 
vaart, en waaruit de Natuur kennis met zo aan- 
merkelyke Byvoeginge miflchien kan vermeer- 
derd worden. Het ftrekte tot de byzondere Eer 
van de vele doorluguge Leden van dit Ligchaam, 
dat zy hunne Kennis afgeleid hebben uit Proef- 

Oondervindingen en niet uit Onderftellingen ; en 
dewyl dit nu ook de voorgeftelde Manier is, zo 
verzoeken de Schryvers van dit papier nederig aan 
deze Societeit, alseen Ligchaam, en aan ieder 
der Leden in ’t byzonder, die ’t zelve uitmaken, 
om hun zulke Waarnemingen van de Miswyzin- 
gen mede te deelen, die zy reeds federt een wei- 
nig verlopen jaren genomen hebben of nog ne- 
men zullen, voor den 25ften van Maart 1756, ’ 
zy te Land of ter Zee; en dat, gelyk het gan- 
fche Menfchdom gelykelyk belang heeft in dit 
Onderzoek , zy ook gelyke Gunít gelieven te be- 
zorgen van hunne verfcheidene Korrefponden- 
ten in vreemde Landen. Zy bidden verlof, om 

L Daer, Ff 5 … de 
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de Societeit en derzelver byzondere Leden te 

verzekeren, dat zy eene dankbare Erkentenis 
zullen ontfangen, indien hun deze Gunft bewe- 
zen wordt; en een vroegtydig Berigt van alles 
wat hierop betrekking heeft, en welk de Schry- 
vers zullen oordelen hunne: Oplettenheid waardig 
te zyn. 

M. 

AL- 
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| TOT DE 

„NATUURLYKE HISTORIE 

DER | 

VIERVOETIGE … 

PETE KEN 
_ DOOR DEN HEER 

Des Price Ko Lerad obaN, 

E wydvermaarde Heeren C. LiNNzus en 

DD Tr de SLEIN hebben aan ‘de beoefenin- 

ge der Natuurlyke Hiftorie zeer grooten dienft 

gedaan. Naa GESNERUS, ALDROVANDUS, 

Ray, CHARLETON en JONSTON, die hen 

voorlichtten, ìs het Ryk der Dieren door hen 

jn eene betere order gefchikt; verdeelende zy 

het zelve by BENDEN in Rangen of Gezinnen, 

1 Deer. Ge- 
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Geflachten, en Soorten. De Geleerde wereld is 

hen, inzonderheid den eerftgemelden Heere 
LinNaus, hier voor zoo veel verplicht, dat 
men de kleine en weinige gebreken, welke in 
hunne famentftelfels van ’t Ryk der Dieren by- 
kans onvermydlyk zyn gefloopen, zonder erger- 
nis of fpotterye behoorde over te flappen , en 
met befcheidene toegeeflykheid moeft kunnen 
gedoogen, dat de tweede Droscoripes, te 

Upfal, onder de Roofdieren by voorbeeld, en 
in den zelfden Rang, waar in hy de Beeren, 
Leeuwen, en Wolven plaatft, ook de WVledermui- 

zen een gelid doet uitmaaken. Hy heeft de 
Kenmerken der Viervoetige Dieren„afgenomen 
uit de Tanden: en welke zwarigheid toch, dat, 
volgends deeze manier, het Vledermuisjeby den 
Zeehond, Sivetkat, Egel en Mol, zoowel als by - 

den Leeuw en Beer , worde t'huis gebragt in ’ 
zelfde regement? Ondér de aanmerkingen van 
de beroemde Heeren de Burron en Da u- 
BENTON, tegen het famenftel van den Grooten 
Linneus, zyn ‘er zekerlyk ook zulke die wel- 
gegrond geoordeeld moeten worden; maar dat 
famenftel , over het geheel gerekend, mag 
niettemin als nog voor ’t befte worden gehouden 
dat over de gantfe Natuurlyke Hiftorie in de 
wereld is. Berispen was in alle eeuwen veel ge- 
maklyker dan Verbeteren. En ’t is al vry wat 
te zeggen, van de geheele wyduitgeftrekte Na. 
tuur, zoo verre zy bekend is, van Dieren, 
Planten , Steenen en Mynftoffen, in cen be- 

knopt 
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knopt zakboekje zulk een bepaald gezicht te 
geeven , dat de Leezer en navorfer , zonder 
merklyke verwarringe en met het grootft gemak, 
op de bogtige omwegen der Natuur moog wor- 
den rondgeleid, om haare overkonftige Voar- 
werpen tot Lof des Grooten Scheppers en ten 
nutte der menflyke famenleevinge te leeren ken- 
nen. 
Wy zullen hier van ’t Nut der mentele. 

_die op vafte kenmerken van onderfcheid tuffen de 
dingen gevorind worden, niet in ’t breede fpree- 
ken : maar alleen zeggen, dat de Tafel der vier- 
voerige Dieren, welken de Heer Krein:heeft 
opgegeeven, by ons, zo niet voor den beften, 
ten. minften voor den gemaklykften word aan- 
gezien, om den Liefhebberen van de Natuurly- 
ke Hiftorie der Dieren tot eenen wegwyzer te 
kunnen dienen. 

De Heer Krein onderfcheid de Viervoeti- 
ge Dieren uit de figuuren hunner voorpooten, 
en uit het getal hunner Hoeven of Vingeren. 
Hy begrypt het, naar ons gering oordeel, zeer 
wel, dat de Kortheid of Langkheid der Pooten 
het waare kenmerk van een viervoetig Dier 
niet wegneemt of geeft; en ’t ftaat my zoo wel 
als hem eenigermaate tegen, dat de Hagediffen , 
Schildpadden en Vorfen, door anderen, ook 
door den Heere LinNzus, tot den Rang der 
kruipende Dieren gebracht worden. Zie hier 
zyn Tafel: 

L Deer, Dre. 
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Dieren van den Eerfben Rang, zynde HaarrIeeE 
en GEHOEFDE. Deeze zyn , naar het geral 

huuner Hoeven aan de Pooten, onderfchei= 
den in vyf Gezinnen, Zy. baaren al- 

len levendige Jongen, 

Gezin 1. Met een enkele Hoef aan den Poot: 

PAARD, Equus. 
Ezer. Afinus. 

Gezin IÌ, Met twee. Hoeven; 

é ia Bur, Domefticus, 
TIER. aurus. Wipe, Perus. 

SCHAAP, Aries. 
Huissox- Hircus. 

( Sreenson. Ibex. 
Wirpe Geit. Rupicaprá. 
RerBokK, Gazella. 
Muskus-Box, Mofchus. 

Box. Tfagus. 4 Dikkoe. Topho cepbalus. 
| BezoarBokK, Bejaarficus. 
BraNpnerT ragelapbus, 

| DwerGBOoKjE. Manus (Guîneënfis,) 
CKAMEELPANTHER. Giraffa. 
Herr, Cervus Nobilis, 
ReNpier. Rbangifere 

Herr. Cervus, < Rem. Capreolus. 
| ELANp. Alce. 
UL Das. Dama recentiorum. 
( A4 RKE NE Porcus eel 
H uskus ZwYyN. Mofjchiferus. 

LZwyYN. Forts SS Baprrous. Babieiula k 
N LSerrsoor. Acut-auris. 

Gezin WII. Met drie Hoeven. 

Rinoceros. Rhinoceros. 

Gezin IV. Met vier Hoeven. 

NyrLPAARD. Hippopotamus. 

Î Gezin V. Met vyf Hoeven, 

ELEPHANT, Elepbas. 

Die. 



TAFEL DER-VIERVOETIGE DIEREN. 459 

Drizren van den Fweeden Rang, zynde Haar 
RIGEen GEVINGERDE. Deezezyn, naar het 

Geral der Vingeren aan de voorfte Pooten, 
insgelyks onderfcheiden in. vyf Gezine 

nen, en baaren ook levende longen. 

Gezin I, Met twee Vingeren 
KaMmrer, Camelus, 
SILENUS. Silenus. 

‚ Gezin IL. Met drie Vingeren. 
LUYAART. Zenavus. 
MierENErTer. Tamandua. 

Gezin 11, Met vier Vingeren, 
SCHILDVERKEN. Armadillo Tatu. 
AMERIKAANS KoNYN. Cavia. 

Gezin IV. Met vyf Vingeren. 
Haas, Lepus. 

(EEKHOOREN. Sciurús, 
RaT. Glis. 

SLAAPRATTE. Sorex. « Murs. Mus, 
he Mor. Talpa, 

ULVLEERMUIs. Vefpertilio. 
Wezer. Muflela. ” 
Ecer. Acansbione 
Honp. Canés, 
Worr, Lupus. 
Vos, Vulpes. 
Harve Vos. Coatí. 

fHuriskar. Catus. 
| Los. Lynx. 

Kar. Felis. < LUYPAARD.  Pardus. 
\Tyecer, Tigris. 
LLeruw. Leo 

Brers Urfus. . 
VerLvVRAAT. Gulo. e 

Aar. Simia. 
MeerKarTr. Cebus, 

Gezin V. Mert vyf Vingeren, doch die aan een 
verknocht zyn, gelyk ganzepooten, 

Orrer. Lutra. 
Bever. Caflor. 
Warrus. Rosmarus. : 
Ros. Phoca. 
ZereOs. MManati. 

Le Dreu, Dre. 

SATER. Satyrus. Î 
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DrerEN van den Derden Rang , zynde Kaat 

op DEN Hurip. Zommige zyn met Schilden 
gedekt, anderen geheel naakt, Zy worden 

onderfcheiden in drie Gezinnen ; en 
teelen hunne Jongen uit Eieren, 

die zy leggen. 

Gezin 1. Schildendraagende, 

LANDSCHILDPAD met loffe Vin- 
geren. Digitis difcretis. 

Scmnran.Pijludo, ee scnizae db met Vlerkpootens 
Pedibus anomalis. 

Gezin II. Geharnafte, 

Kroxkopit. Crocodilus. Caimanus,. 

Gezin III. Naakte. 

( met een gladden rug. Dorfs levi. 
Hacepris. Lacerta. < met een getanden rug. Dorfo pec- 

C _ tinato. 
SALAMANDERHAGEDIS. Salamandring. 
MoLk, SALAMANDER. Salamandra. die haare Eyeren 

in haar baarmoeder uitbroedt, 
GrxxKo. Gekko, 
BRANDNETEL, Cordylus, Uromaflix. 
SCHINK, Scincus. 
KortTroor. Seps, Lacerta Chalcidica. 
KAMELEON. Chameleo. . n 

: IKVORSs. Rana, Kwaaxenr, Batr: é)us. 1 Panbe, Bufa. 
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En heeft dic Lighaam, zoo als het ledig 
„K aan de Stranden fpoelt, Veficaria Marina 

of Alcyonium genoemd, en het meeftal aange- 
zien voor een fponsagtig Zee-gewas. 
„Het is eigenlyk de Baarmoeder of het Eijer. 

neft van den gemeenen Kinkhoorn, welken , zoo 
jk my niet bedriege, de Zeeuwen Wwulk noemen. 
Om netter te fpreeken, elk blaasje van dit Lig- 
haam is een afzonderlyk Eijerneft, gelyk men 

__digt verneemt, wanneer men, eene opening daar 
bh Deen Gg in 
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in gemaakt hebbende, het vogt befchouwt dat 

‘er in was opgeflooren; Wet ldekkends men daar 

in eene menigte van jonge Kinkhoorntjes. 
Dit Wijerneft, ’c welk in grootte alle anderen 

overtreft, die ik ooit gezien heb, zynde omtrent 

7 duimen lang en 35 duinen middellyns op de 
helft, beftaat uit een gröot getal van de zoo 
even gemelde blaasjes, die geel van koleur, by- 
nad rond van omtrek; aan den binnen kant een 

weinig hol, aan de buiteníte zyde wat: verhee- 
ven, doorgaands lugtig op een gehoopt, meetft 
zydelings aan elkander vaftgeweeven zyn, en ’c 
een een weinigje over het ander heen liggen, 
zoo nogtgns, dat 'er overal genoegzaame tuf- 
fenruimtens en openingen zyn, en alle de blaas- 
jes gemeenfchap met het water hebben. Nood- 
zaaklyk is (opdat ik dice hier kortlyk aanmerke) 
deeze tuflenruimte om plaats te geven aan de 
‚opzwelling der blaasjes, die naar evenredigheid 
van ’t ryp worden der jonge Kinkhoornen ge- 
fchied, als ook om de eindelyk voor den dag 
koomende Diertjes eenen vryen uitgangk in de 
Zee te bezorgen. 

Elk blaasje is een famenweeffel, dat uit twee 
taaje vliezen beftaat , waarvan het buitenfte ’% 

dikfte en fterkfte is; geflootén met een klapje, 
het welk op den beneden rand van ’t blaasje den 
uitgangk opent voor de uitgebroede jongen, die, 
naar ik gifle, doorgaands omtrent het midden 
van February, of, naa harde winters, in Maart 
of April voor den dag koomen. Immers dit Ei- 

jêr- 
/ 
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jerneft, waarvan ik eene aftekening hiernevens 

vertoon (Praat VII.) wierd my op den 26ften ja. 
nuary deezes jaars 1756 ter hand gefteld, zynde- 
toen reeds verre weg de meefte blaasjes ledig 5 
weinige vande binnenfte waren nog niet open; en 
ik denk, om reden, dat ik ze meermalen in den 
zélfden ftaat aan zee gevonden heb omtrent het 
midden van Maart en zelfs in April , dat de tegen. 

woordige flappe winter veel heeft toegebragt tot 
het he ryp worden van deeze jonge Zee. 
flekken. 
Ik fneëd, zoo naauwkeurig my mooglyk was, 

een fchyf uit deeze Eijertros, midden tuffen 
het dunft en dikfte einde, tellende de menigte 
van blaasjes, die ‘er in vervat waren : Met dit 

oogmerk’ ham ik de fehyf ruim ter dikte van één 
blaasje, dat is, omtrent een vierde gedeelte 
van een duim. De inhoud (overgeflagen de 
blaasjes, die voor de grootte helft dwars door 

gefneeden waren) bedroeg 117; en doordien de 

grootfte lengte van het geheele Eijerneft bykans 
7 duimen was, en, ’t geen de onderfte kleiner 
fchyven minder dan de middelfte hadden, ryk- 
lyk in de bovenfte grootere wierd vergoed, zoo’ * 
rekende ik niet te veel, wanneer ik ftelde, dat 
het geheele lighaam ten minften een getal van’ 
gooo blaasjes zou bevatten. 
“Of alle de blaasjes tot rypheid Beories: weet 

ik niet, maar dit ís zeker, dat ik in alle, die 
nog geflooten waren, zoo ver ik ze open maak- 
te, jonge Wulkjes vond. Ik had de nieuwsgie- 
Yde DEEL Gg Vhen rig 
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righeid dezelve te tellen, om ’er (dewyl de blaas- 

jes, door een genomen, al van dezelfde inhoud 
zyn) uit optemaken hoeveele jongen in dit neft 
begteepen waren. Ik vond het getal in ’t eene 
blaasje groter dan in het andere; en‚ om niette 
veel te tellen, bepaalde ik het op 30, bevatten- 
de fommige blaasjes tot 5o jongen toe, en meer. 
Dus mag ik veilig zeggen, dat dit eene Eijerneft 
van zoo klein een Zeefchepfel , ten minfte 
120000 foortgelyke dieren uitlevert. 

Het vogt, waar in deeze jonge Kinkhoorntjes 
binnen de vliezen der blaasjes huisveften, is zeer 
lymerig, en wanneer de Zeelieden deeze Eijer- 

nelten aantreffen, gebruiken zy ze als een Zeep- 
bal om 'er hunne handen mede te waflen. 

Of de oude Wulk naa het uitwerpen van haar 
neft fterve, en hoe het zelve gefteld zy, wan- 
neer het eerft uitgeworpen word, is my onbe- 
kend. Uit de grootte van dit tegenwoordige 
mag men veilig befluiten , dat het buiten de 
moeder, in zee, merklyk toe moet neemen. 

Het groot getal van jongen, dat in zulk een 
enkel neft word uitgebroed, moet niemand be: 
vreemden. Kwamen zy alle te recht, de Zee 
wierd haaft vol, alleen van deeze fchepfelen; 
die, door de Voorzienigheid gefchikt tot Voedfel 
en aas van anderen dieren, wanneer hunne huis- 

jes nog niet te bard geworden zyn, in eene ver- 

baazende menigte dagelyks verflonden worden. 
De Krabben en Zeefterren aazen inzonderheid 
op dezelve, en zeer waarfchynlyk ftrekken 

Zy 
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zy ook ter fpyze aan andere, ’t zy Viflen, ’ zy 
Schelp- en met harde korft bekleede dieren. Ik 
heb Krabben en Sterren gevonden die ‘er by zig 
hadden, en enkele reizen heb ik ook deeze klei- 
ne Kinkhoorntjes gezien, in de maagen van de 
Roch en van de Scharren. 

By gezondheid hoop’ ik nader onderzoek op 
de byzonderheden van dit Zee produêt te doen, 
en eindige voor tegenwoordig met aantemerken „ 
dat het onvergeeflyk is, dat onze Inlandfe Lief. 
hebbers met al wat vreemd is en uit andere wê= 
relddeelen komt zoo onbegrypelyk veel op heb- 
ben , en groote koften maaken tot het verzas 
melen van Naruurlyke Zeldzaamheden en Lig- 
chamen, welken zy doorgaands maar alleen ‘in ’t 
uiterlyke kennen; terwyl hun eigen Land en de 
wateren hunner Zee en Rivieren eene menigte 

van dingen opleveren, die in fraaiheid voor gee- 
ne vreemde zaaken wyken , en inzonderheid 

‚ deezen voorrang hebben, dat men ze van, naby 
kan onderzoeken. Als iets raars befchouwt 
men dat Eijerneft van eene Slek, het welk de 

Heer M. Lifter op de Gde Plaat van zyne Axcrci- 
tatio Ánatomica vertoont, en men heeft ondere= 

tu{fen in het voorwerp, van ’t welk hier gehan- 

deld is, een Verfchynfel, waar over men zig ruim 

zoo veel verwonderen moet. 9 
. FN. 

Praar VIT Fig. 1. Verbeeldt het Fijerneftin zyn 
geheel. Lig. 2. De Jonge Wulkj.s vergroot. 

” 5, Deer. _Gg 3 \ VER 
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Uittrekfel van ecn Brief van J. LinIiNe, M. D. 
_ te Charles- Town, in Zuid-Carolina, aan C, 
Pinckney, Schildk. te Londen: met zyne Ant- 
woorden op eenige Vraagen „ raakende zyne Proef- 
neemingen op de Elektrifiteit met cen Vlieger. 

(Pbilof. Tranfall. 1354. Vor. xuvam. B, IL p.'757-) 

Charles- Town. 14. January. 1754. 

Ier ingelloten zend ik u myn antwoord op 
„de vragen; die gy my nopéns de proef 

met den Vlieger gedaan hebt. 
Sederd ik in May laaftleeden die picker geno 

men heb, is 'er voor my geene gelegenheid ge- 
weeft om ’er eenige meer te doen, hebbende 

de Jicht my den geheelen zomer en herf{t in 
hais gehouden; 't welk my miffchien voor een 

_ der: 
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zy weet ik nie:, en ’t zal. my aangenaam zyn 
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dergelyk ongeval bewaard heeft als den Kans 
leeraar. Richman is overgekomen, 
In rde daaglykfe Jaondonfé. Gourants ys van dai 

derdag den 27 September laaftieeden „word een 

omftandig bericht gegeeven van dat ongeval: 
En ’t fchynt daaruit, dat‚de-Hoogleeraar een 
yzerdraad ‘gehad heeft, dat van de yzere roede, 
op zyn huis ftaande, nederliep door de galle- 
rye, tot aan een yzeren {laaf welke in een glaaze 
fles fond vol water en vylfel van koper; en dat 
de Profcflor. zoo digt by dien ftaaf geftaan heeft, 
dat hy ’er met zyn aangezigt maar omtrent een 
voet van afgeweeft is, Én ’t is gants niet vreemd, 
by-aldien Ser geene andere draad geweeft is die 
van, deezen yzeren ftaaf, of ergens van de bo- 
vendraad, in de aarde liep, dat de Hoogleeraar 
dood is geflaagen. Ongemeen zou ’t my plaizie- 
ren naaricht te bekoomen ‚of de yzere roede 
boven op zyn huis, toen hy de proef nam, door 
middel van metaal. eenige, gemeenfchap raa 
hebbe met de aarde: Want zo zy die gehad 
hebbe, dan fteekt ’er in deeze proefneemingen 
meer gevaar dan ik my, wel verbeeld had, In 

het zelfde nieuwspapier word gezegd „ dat ’er 

geen gevaar was van wege de Elektrikale naalde 
die hy gade floeg. Wat die Elektrikale naald 

_ werflag. daar van te bekoomen. „Ik weet dat een 
Kompas-naald, op eene fcherpe punt gezet van 
den eerften aanbrenger, (prime conductor), zoo dra 
deeze „geëlektrizeerd. is „ met zoo groote ge- 
L Deer Gg MRE zwind. 
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zwindheid rond zal draaijen , dat in ’t donker 
de Blekerifiteir , uit beide de poolen van de 
naalde vloeijende , zig als een kring van vuur 
vertoont. 

Antwoorden van Dr.-Lining op de aan hem gezon- 
de Vraagen. 

Vraag 1. Hoe, en van welke Stoffe, was de 
Vlieger en de koord gemaakt, waar mede gy 
hem opliet? En hoe hoog ftond hy boven de 
aarde ? 

Antwoord. DeVlieger , dien ik gebruikte, was 
gemaakt op de gewoone manier, uitgenomen 
dat ik hem, in plaats van met papier, metzyde, 
à la mode genaamd, beplakt heb. «De Lyn was 
een gemeen dun driedraads Hennip - koord. 
Een zyde koord, ten zy ze gedurig nat gehou- 
den ware, zou de Elektrifiteit niet aangebracht 
hebben; en een yzerdraad , behalven andere 
ongevoeglykheden , zou te zwaar geweeft zyn. 
Niet cen In{trament heb ik gehad waar mee ik 
de hoogte van den Vlieger meeten kon ; maar 
ik geloove dar hy ten minften 25o voeten hoog 
geftaan heeft. Hy is opgelaaten by daag. 

Vraag 2. Gy zegt „ Alle de Elektrikale- 
s vioeiftof, of blikfem, wierd ‘uit de wolk gee 

» trokken en in de lucht geloosd; en daar op 
‚ volgde eene grootere kaimte, en men hoorde 
„ niets meer van ’t verfchrikkelyk gedruis des 
» donders dien men bevorens verwachtte”, 

7 Nu 
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‘Na zal 't my aangenaam zyn dat gy ons onder- 
richt ; of de kalmte ìn de lucht, daar gy van 

fpreekt, even zoodanig ware als”er gemeenlyk, 
paadac de wolken in de donderbuijen des zomers 
verfcheide harde flagen gegeeven hebben, 
volgt; en of ‘er, naadar gy door den Vlieger de 
wolk van haare blikfem ftof geledigd had, in de 
lacht nog eenige fchitteringen van weerlicht ge- 
zien zyn geworden , zoo als men gemeenlyk 

er 

ziet, naadat ’er eene donderbui in een zomer- 
b] p 

fen nacht gevallen is? Want indien ’er zulke 
flikkeringen niet vernomen zyn, dan, denk’ ik, 
gaat uwe ftelling volkomen door, dat 4lle de E- 
lektrikale vloeiftof , of blikfem, uit de wolke 
was getrokken; maar indien ’er naderhand zul- 
ke flikkeringen gezien zyn, zo begryp ik, dat 
‘er nog iets van die Elektrikale ftoffe in de wolk 

is overgebleeven geweeft. 
Antwoord. Gedurende de tyd, dart ik de blik- 

femftof uit de wolke trok, en ook eenigen tyd 
daar naa, regende het, waar door het lighaam 
van de wolk kleiner zynde geworden, de gezeg= 
de kalmte noodzaaklyk volgde; en dat de blik= 
femftof in eene genoegzaame hoeveelheid uit 
de wolke, of eerder uit haaren dampkring, was 
gehaald, bleek hier uit, om dat dien agtermid« 
dag alle donder over de ftad geftuit was; niette- 
genftaande ’er zeer duidlyk , voor dat de Vlie- 

„ger opgelaaten was, eene donderbui aan de 

lucht hing. -Dan, of dezelfde kalmte op derge. 
Iyke wyze gevolgd is als dikwils naa eene ge- 

IL Deer, Gg 5 wWog- 
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woone donderbui gebeurd, en, of ‘er ’s avonds 

eenige fchitteringen van weerlicht gezien zyn, 
kan ik my nu niet erinneren. Indien ’er daar 

naa in de lucht zulke flikkeringen , zoo als 

doorgaands op zomerfe avonden, byzonderlyk 
naa eene donderbui, gezien zyn, dan kunnen 
ze gekoomen zyn uit andere wolken die reeds o- 
ver de {tad voorby gedreeven en te ver afgelee« 
gen waren om,’er. door den Vlieger op te wer- 
ken. 

„Indien ‘er drie Elektrikale sale: a hf ik 
4, B, en C noem) van het Wetten na het Oos- 
ten dryven, en zulken fland hebben de eene;tot 

de andere en tot deeze flad, dat de wolk B niet 

alleen in haare breedte en lengte aan den platten 
‚grond [Area] der {tad gelyk ,-maar ook recht- 
ftandig is boven dezelve , en een Rlektrikalen _ 
dampkring heeft die laag genoeg daalt om ’er 
op te kunnen werken door fcherpe fpitfen, 't zy 
van vliegers, “t zy van roeden, op de toppen 
der huizen gezet, dan kan de wolk B, voor en 
al eer zy over de ftad gedreeven is, zoo verre 
van haare Elektrifiteit ontdaan worden dat zy in 
’ geheel geene flikkeringen van weerlicht kan 
van zig geeven; zoolang tot dat zy andere min 

geëlektrizeerde wolken heeft ontmoet, en zeer 
digt by dezelve genaderd is: Maar de wolken 4 
en C, al te verre af zynde om in ’t voorbydry- 
ven door. deeze gemelde fpitfen bewerkt te wor. 
den, vliegen stg elektrikalen ftaat voort, 
tot dak zy of wolken of andere lighaamen, die 

niet 
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niet Flektrikaal-of in een minderen ftaat van :E‚- 

lektrifiteit zyn’, ‘aantreffen. … Onderftel. eens dát 

de wolk 4 ontmoet-of liever naderhand digbge- 

noeg komt ,’t-Zy by de wolk &, die van een groot 

deel - haarer-:Elektrifiteit ontdaan was, ’t Zy by 

genige- andere niet” Rlektrikale wolk, dan zal 4 

zig op één bons van een gedeelte haarer Elektri- 

diteit of in-Bofvin «die andere: niet Elektrikale 

wolk ontlàften s'en by aldien: in deeze laafte, 

(welke-wy D noemen) dan zal'\4 by den flag dier 

‘oritdlafting vzoo'e veel van haare Rlektrificeiv aan 

D overgeeven 5 dat zy ieder: júïft evenveel zullen 

hebben „dat'is, zo’ roo graaden van Elektri- 

fiteit, en Drmaarvalleen ‘haâre natuurlyke hoe- 

“veelheid derzelve gehad‘heeft , dan zullen ze ie- 

der , nia deneflag der ontlafting „so graaden 

RBlektrifiteit hebben.” Hièr mede-is"D dan in ee- 
nen {taat gefteld om op ’t aanraken van eene 

niee. Blektrikâle “wolk “flikkeringen van zig te 

geeven, maar die zullen veel flaauwer zyn dan 

de woorige was uit de wolk 4; omdat D, haare 

Elektrifiteit in”eene niet’ Elektrikaie wolk ont- 
Jaftende, wederom ‘de ‘helft „*d:à. 25 graaderr, 

derzelve, (zo anders deeze twee wolken evén 

groot zyn) aan de andere mee zal deelen. Maat 

als zy zig, op ‘taanraken van een huis, boom, 

vof'iets dergelyks, ontlaft, dan zal de luidruftig- 

heid van dien eh groot ‘zyn als de eerfte 

_ was van 4; dewy\D in dit geval gelegenheid 

S ‘al hebben om zig op één-bons van haare volle 
Jaading van Elektrifiteit te ontlaften, dewelké, 

_L Deer, ge 
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gelyk nu onderfteld is, van so graaden was. 

Hier uit zien wy dat eene enkele Elektrikale wolk 
veele donderflagen kan voortbrengen , en dat 

deeze, oorfprongklyk uit die wolk herwaartkoo- 
mende, flaauwer zullen worden naar maate de 
geheele Klektrikale ftof eindelyk onder veele 
wolken verdeeld word: zulks ook hier uit vee- 
lerleye Verfchynfelen, die by eene donderbui 

„voorvallen, en. op dezelve volgen, kunnen op- 
geloft worden. Indien derhalven-'s. avonds naa 
de proefneerning met den Vlieger eenige flikke- 
ringen van weerligt gezien zyn, kunt gy nu 
merken, hoe zy-voortgebragt hebben kunnen 
worden, ‘t zy dat de wolk van haare Elektrifiteit 
geheel ontdaan ware, dan niet, 

Geëlektrizeerde wolken hebben een Blektfikas 
len dampkring, even zoo wel als de eerfte aan- 

brenger. wanneer. hy geëlektrizeerd is, en de 
middellinie van deezen dampkring, ceteris pari- 
bus , zal in zekere evenredigheid ftaan tot de 
grootte van de wolk. Van myne eeríte aan- 
brengers is de kleinfte twee en een haf duim o- 
ver ’t kruis, en wanneer hy ten volle geëlektri= 
zeerd is {trekt zyn, dampkring zig uit tot omtrent 
drie voeten afltand van zyne oppervlakte. Hoe 
groot gevolglyk moet de uitgeftrektheid wel zyn 
van den dampkring die eene grovte wolk om- 
ringt, welke ten volle geëlektrizeerd is? Hy 
ftrekt zig moogelyk eenige honderde voeten uit 
rondom de wolk, en hangt miffchien ook zoo 
laag dat hy de oppervlakte raakt der aarde: Én 

daar 
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däar dit plaats” heeft, zou-een mens of metaale 
ftaaf, op een pek-koek gézet,op den grond geë« 
lektrizeerd worden en fprenkels vuur van zig uit= 
geeven kunnen. - 
“Wanneer een fcherpe fpits na dien dâmpkring. 
toe gehouden wordt, kan zy de wolk alle haare 
Elektrificeit niet beneemen, ten“zy die fpits zoo 
naby gebracht worde, dat de wolk zig op dezel- 
ve kan ontlaften ; en in dat geval moet ’er-ge- 
meenfchap zyn tuffchen de wolk en den grond 

_door middel van het een of ander niet Elektri-. 
kaal lighaam. Onderftel eens dat ’er eene geë 
lektrizeerde wolk is, die een dampkring heeft, 
welke zig rondom haar tot op go voeten afftand 
uitftrekt, en dat die dampkring verdeeld is in 
driën, welke deelen, ieder van 30 voeten, wy 

noemen, A,BenC: (Zie Praar, VIII.Fig. r.) In- 
dien nu in het binnenfte geddelte van C eene 
fcherpe metaale fpits aop den top van een vlie- 
ger, of anderzins, ’r zy rechtftandig , ’tzyHori- 
zontaal, geplaaft word, zoo zal die fpits zoolang 
op C werken, en langer niet, tot dat zy zoo- 

veel blikfem- {tof daar uit gehaald heeft, als’er in 
‚ vervat was. Ik zeg, niet langer, want dan, 
de halve middellinie dus gebragt zynde op Go 

voeten , zoo ís elk ander gedeelte van dien 
dampkring boven en buiten het bereik van de 

fcherpe fpicsa, en gevolglyk buiten den kring 

van derzelver werking. Maar zet de fpits dan 

voort tot in ’t gedeelte van den dampkring, B, 
"& Deer, en- 

Pa 
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en zy. zal „ gelyk.ste- vooren, daar op werken: 
Ens, FO 4 0} ' 

„De waarheid hier van, hoe ftrydig het moog 
fchynen tegen ’t algerneen gevoelen nopens de 
werking van. fcherpe,fpitfen in ’c uittrekken van 

de-Elekerifiteie of blikfem uiet de wolken (*) „ 

kan: in %t licht gezet worden door de volgende 
proefneeming’ op. den eerften aanbrenger [van 
het. Elektrizeer-werktuig: |. Elektrizeer hem in 
eene donkere plaats, en trek den bol te rug tot 
opeen genoegzaamen afftand van denzelven, 
ten einde hy, terwyl gy met eene-{cherpe fpits 

zynen Elektrikalen dampkring wegneemt, gee- 

ne nieuwe Ëlektrifiteit van den bol ontfange. 

Breng dan eene fpits,’t zy recht over eind {taan- 

de; ’t zy Horizontaal, of in zulke richting als 

gy wilt, ietsnader dan twee voeten by den eer- 
{ten aanbrenger „/en de fpits zal eenigen tyd zig 
zeer verlicht vertoonen. Als dit licht verdwee- 

nen is, zet dan uwe fpits drie of vier duimen na- 

der by den aanbrenger, en gy zult op nieuw het 

zelfde verfchynfel zien: En dus van trap tot 
trap de fpits al nader zettende wanneer her licht 
daar op verdweenen is, zal zy zig keer om keer 
licht en duifter vertoonen , tot dat gy den ge= 
heelen dampkring van. den aanbrenger, als by 

on- 

(*) De Heer FRANKLIN zegt yvan de {cherpe fpitfen 

fpreekende, „ Op welken afltand gy ook het licht ziets 

‚gy moogt het Elektrikale vuur uit de wolk trekken”, 

Pe IIe 
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onderfcheidene laagen…, hebt … weggenomen, 
Vermids nu de fpits meer „en meer licht word, 

hoe nader zy by denveerften aanbrenger komt, 
zoo mag zyn elektrikale dampkring onderfcheides 
ne graaden van. dikte hebben, en‚maoglyk aller- 
dikft van {tof zyn naby den aanbrengerven aller- 
dunft daar hy verft: van den zelven-af is. … Als 
men by ’t neemen, van deeze proef op den eer- 
ften aanbrenger eene. fles elektrizeert, zal het 

licht aan de fcherpe fpits merklyk flerkes zyn 
en langer duuren. 

Vriat 3. Hebt gy eenigzins beproefd op höek 
danigen afltand gy , door’ loffen-van de Elektri- 
kale. vloeiftof op den fleutél of de fles aan den- 
zelven opgehangen, een dier hebt kunnen doo- 
den ? 

Antwoord, Tot hide toe heb ik geene sels. 
genheid gehad.om met den vlieger zulke proef 
te neemen ; maar wat het eerfte aanbelangt , 
ik begryp dat geen dier door ’t loffen van eenige, 
ook hoeveele, Elekrrifiteit, die op den fleutel 
is gepakt, gedood, zou kunnen worden; (vere 

__mids, de fleutel in deeze proef even tot het zelf- 
de einde dient als de eerfte aanbrenger, jie ook 
even eens als deeze maar alleen voor eene be- 
paalde. laading vatbaar is) ten ware de blikfem 
al te fnel by ’% vlieger. touw nederliep, of de vlie- 
ger zoo digt by de wolk was dat zy zig loffen 
kon, als wanneer. de flag voor den proefneemer, 
die op den grond zou ftaan en den fleurel zou 
" LDeen. na 
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naderen om ’er vonken uit te trekken, naar alle 
waarfchynlykheid doodelyk zou weezen. 
Warneer eene fles, naadat zy haare laading 

heeft ontfangen, aan den fleutel word opgehan- 
gen, en daar aan hangen blyft, zoo zal het geen 
daar in over is gelaaden uit den haak, waar aan 
zy hangt, wegvliegen, en in dit geval zal de fies 
geen groter fchok geeven, dan of zy op de ge- 
woone wyze door den bol gelaaden ware ge« 
weelt, 

Uittrchfel van een Brief van Joan Henprik 
Winkrenr, ProfefJor in de Natuurlyke Philofo- 
phiete Leipzig en Lid der Koningklyke Societeit , aan 

Tuomas Brreu, D. D. Secretaris der Kon, 
Sac. , wegens twee Llektrikale proefneémingen. Uit 
het Latyn-vertaald. 

CPbilos. Trans. Vor. sLvmu. P. IL, Pp. 772. 773-) 

Leipzig 22 May. 1754. 

Yn Heer. Ik zend u het bericht van twee 
Elektrikale proefneemingen , welke beide 

ik dit jaar gedaan heb. Zy zyn gegrond op de 
beruchte proefneeming van Leide. 

Ik ftrooide den 8ften January wat zaad van 't 
Lycopodium, de Wolfsklaauw, op eene metaalen 
plaat, aan dewelke ik eene keten vaft maakte 
die gemeenfchap had met het overtrekfel van de 
Leidfe waterfles. Vervolgends Elektrizeerde ik 

dit 
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dit water fterk genoeg om den naagebootften 
donder te maaken, waar van ik in myne verhan- 
deling de avertendi fulminis artificio , verhaal gedaan 

keb, p roen Ir. 
Deeze zaaden aan een hoopje op de plaat ge- 

legd hebbende, bragt ik over dezelve den geêlek- 
trizeerden meraalen kloot, welks grootte wille 
keurig is. Toen ik hem daat by de plaat hield 
floeg de Elektrifiteit los; en al het zaad vloog 
in brand. Deeze zaaden waren droog en met 
geen den minften brandbaaren geeft gemengd. 
De vlam die ’er van opging is weezenlyk vuur. 
Het ftak eenig vlas, dat op de zaaden lag, aan 
brand, en ftrekte zig uit buiten het metaal. 

Den rgden january lei ik wat Aurum fulminans 
; op een rond (tukje perkament, het welk ik valt 
hechtte op een metaalen plaat: op het zelve lict 
ik de met Rlekrrifiteit gevulde fes zig ontlaften , 
waarop terftond het Aurum hans met een 
zeer harden flag in brand raakte, en het rond 
blaadje perkament aan flarden floeg, 

Stuk van een brief van CteNer HarrT, M. D. 
aan Wirrram Watson, Lid der Koninglyke 
Societeit, geevende eenig bericht van de uitwerkingen 

der Eleksrifieit in + Hospitaal te Schrewsbury. 

' / Salop. 5. Nov. 1754: 

An de uitwerkingen der. Elektrifiteit heb- 
ben wy in veele onderfcheidene gevallen 

de proef genomen; maar.’k kan niet zeggen dat 
„1, Deer, Hh ‚wy. 
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wy in de ondervinding van haare nuttigheid wet 
geflaagd zyn , uitgenomen in ’t geval van eene 
vrouw, welker linker arm eenige jaaren lam ge- 
weeft en lam gebleven was, oncanks alle aange= 

wende poogingen tot geneezing; zoo dat hy al. 
toos volftrekt zonder beweging en onaandaen- 

lyk was voor het gevoel van hitte, koude, of py, 

Dikwils wierd de arm van deeze lyderes geë- 

lekerizeerd. De vonken wierden ’er uitgehaald 
en de fterkfte fchokken daar aan gegeeven; 
waar door in omtrent agt of negen dagen tyds 
haär arm gevoel van pyn en warmte enz. begon 
te krygen, en de vingers eenige weinige bewee- 
ging hadden, kunnende zy het een en ander 
addvaätten als de arm om laag of recht uit voor 
haar was; maar zy kon niet beter dan te voo- 
rèn haaren arm na haar hoofd brengen. Dit moe- 
digde ons aän om drie weeken of nog een maand 
langer met Elekcrizeefen voort te gaan, in wel. 
ken tyd zy in haaren arm een weinig kragt kreeg ; 
zoo dat zy hem halver weg aan haar hoofd bren- 
gen en haare vingers open en toedoen kon: 
Maat de pyn die zy van het Elektrizeeren leed, 
en de fchrik die voor nieuwe fchokken gedurig 
gtootet wiefd, maakte haar onverzettelyk onwil- 
lig om verder deeze proef aan zig te laaten 
doen; verkiezende zy liever, gelyk ze zeide, 
Jam te blyven dan meer geëlektrizeerd te wor- 
den. Om welke reden zy met de weinige nù 
verhäalde verligting haarer kwaal uit het gaft- 
huis ging; en federt heb ik nooit meer iets van 

haer 
X 
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haar vernomen. Ik wenfte inderdaad wel, de- 
wyl het haar begon te helpen , dat zy langer van 
dit middel zig had laaten bedienen; en dit is’ 
eenigfte geval daar ons gegronde heop door is 
gegeeven , dat de Elektrifiteit vau dien{t mag zyn. 

Eene andere, zynde een meisje van omtrent 
zeftien jaaten , welker rechter arm lam was, 

wierd, toen men haar voor de tweede rcize elek- 
trizeerde, over haar geheele Iyf geraakt; bly- 
vende zoo omtrent veertien dagen, wanneer zy 
door gepafte geneesmiddelen wan die toëgeno= 
raené Lamheid herfteld wierd; uitgezonderd dat 
haar rechter arm evén getaakt bleef als te voo- 
ren. Deeze arm, moet ik nog zeggen, was in 
vergelyking van den anderen grootlyks uitge= 
teerd. Ondanks nu dit zoo terftond gezegd 
kwaad toeval dacht ik aan haar op nieuw de E- 
lektrifiteit te beproeven, gelyk wy die dan her- 
vatteden; maar naa ’er omtrent drie of vier da. 
gen mede gewerkt te hebben, wierd het meisje 
ten tweede maale lam over haar gantfe lyf, zulks 
zy zelfs haare ftem en fpraak verloor en niet dan 
met moeite zwelgen kon. Dit ftyfde my in mym 
gevoelen dat de Elektrikale fchokken de kwaal 

vermeerderd hadden. Waarom wy dan de proef 
lieten vaaren, blyvende het meisje, fchoon ze 
van haare byedvoegde lamheid (zoo noem ik de= 
zelve) wierd herfteld, egter aan haaren rechter 
arm even geraakt als van te vooren. Naa om- 
trent vier maanden vrugteloos gebruik van ver- 
fcheidene geneesmiddelen, is zy uit het gafthuis 
1 Diët, Hh 2 ge: 
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gebragt, en bevind zig federt dien tyd zoo erg 
als ooit. 

Deeze, myn Heer, zyn alleen de twee op- 
merkendswaardige gevallen , welke my zyn voor- 
gekoomen , waarin de Elektrizeering gezegd 
kan worden eenige aanmerklyke uitwerkingen 
in ’t geheel te hebben voortgebragt; wan: aan 
eene groote menigte van andere lyderen, die 
dit middel*beproefd hebben, is my niet met al 
geblecken, uitgenomen dat, wanneer het lam- 
me lid met den Llektrikalen aanbrenger word 
aangeraakt , onmiddelyk eene ftuiptrekkende 
beweeging daar op volgt; maar deeze houd 
zeer haat op, en de lamme leden blyven alle 
zoo beweegingloos en kwalyk gefteld als van te 
vooren. En het tweede voor verhaalde geval 
heeft ons hier zeer op onze hoede doen zyn , om aan 
deeze en geene lyders de proef der Elektrificeit in ’ 
werk te fteilen, uit vreeze dat wy hen daar door 
erger mogten maaken dan zy bevoorens waren. 

IN 

ee 

VERKLAARING per AFBEELDIN: 
GEN van PLAAT VIE, 

Fig 1. Vertoont de Wolk met haaren Elektrikaa= 

len Dampkring, waar van p. 47 3isgefpro-. 

ken. 
Fig. 2. Behoort tot het Ontwerp om de Rivierdy- 

ken onzes Lands te beveiligen, hieragter 
volgende. 

WAAR- 
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SCHEMER.- BLINDHEID, 

GENAAMD : 4 

HEEMERALOPIA, 
7 DOOR DEN HEER 

FO UREN TT BER; 

GENEESHEER IN HET GASTHUIS 

VAN MONTPELLIER: 

“(Recueil Perzodique d'Obfervations de Medecine , Chi- kl : 
rurgie, Pharmacie, @'c: Mars 1756. p. 176.) 

E Heemeralopia, die’ men in ’t Latyn zeer 
gevoeglyk noemt Vifus -diurnus ‚in ’t 

Franfch Wue-de Jour (*), is een zeer zeldzaame 
‘Kwaal, en zo weinig bekend, dat: ik my genood- 
zaakt vondt zelf een Ontwerp op te maaken van 

‚dsr= 

(C°) [lk vind, dat deeze Kwaal in ’t Franfch genoemd 
word dZveuglement de Jour, of Dagblindbeid, zynde regt , 
het tegenftrydige van Vue de Jour (zie BLANCARDI 
Lerxrcon): doch dewyl geen van die beide Benaa- 

gen my voldeedt, zo heb ik hier gebruikt het, Woord 
Schemer-Blindbeid, 't welk deeigenfchap deezer Kwaal, die 

maakt dat de Menfchen in ‘de Schemering niet zien kun- 
nen, vry natuurlyk uitdrukt, Vertaaler) ) 

OET DEEL. ' _Hh 3 
* 

ed 
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derzelver behandeling, toen ’er, in ’t laaft van 

January deezes Jaars, drie zodanige Patienten 
in het Gafthuis gekomen waren. Het waren 
Soldaaten van het Regiment van Brigueville, Ik 
zag dezelven niet dan in{de Avond-Vifite. Ik 

bevondt, zonder eenig denkbeeld te hebben van 
derzelver Schemer-Blindheid, dat zy de Koorts 
hadden met zwaare pyn in ’t Hoofd; hunne 
Tong was beflagen, de Mond leelyk, de Maag 

overladén, met benaauwdheden en beweeging 
om te braaken, ik wilde aanftonds op deeze 
Indicatiën te werk gaan; wanneer de Soldaaten 
ter /byvoegden, dat zy nog met andere Toeval- 

Jen gekweld waren, die hun verhinderden hun- 
nen Dienft waar te neemen :dat zy, naamelyk, ’s 
morgens en 's avonds geen Ligt noch Voorwer- 

pen konden onderfcheiden, en dat zy die niet 
konden zien dan met fterke Zonnefchyn, ja zelfs 
dan ook maar verward en gantfch onduidelyk. 

De verwondering, daar ik door dit Verhaal 
in gebragt werd, was zeer groot. Ik deed hun 
komen by een groot Raam van de Zaal, om te 
zien of ik ook eenig gebrek konde ontdekken in 
die deelen van den Oogbol, welken voor het 
onderzoek bloorgefteld zyn: doch ik vond niets, 

waar aan men met reden dit Toeval konde tor- 
fchryven. Zie hier wat ik waarnam; z. dat de 

Oogen der Patienten blaauw waren: 2 dat hert 
voorfte gedeelte van het Oog een weinig met 
Vogtigheden beladen was: 3. dat het Hoorn- 
vlies niets verlooren hadt van zyne doorfchy- 

nend- 
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nendheid ‚ zynde overal in zynen natuurlyken 
ftaat: 4, dat het“Waterige Vogt helder was, ge- 
dyk hetzelve behoert te zyn, en dat hetselve aan 

den. Oogbol alleenlyk die uitgeftrektheid gaf, 
welke dezelve moet hebben, zonder iets meer in 

eenig opzigt: 5. dat de Oogappel wyder was 
dan „natuurlyk: ik merkte dat, dezelve -niet- 
temin zig kennelyk verwydde en vernaauwde, 

hoewel tevens, dat deeze beweegingen van ver- 
wyding. en vernaauwing langzaamer volbfagt 
werden: «6 dat de 4ris in haaren gewoonlyken 
toeftand was, en niets veranderd van keleur: 
7, eindelyk, dat hee Kryftallyn juift de door- 
fchynendheid en figuur hade, welke bet -moeft 
hebten. 

Uit alle deeze slr hen ‚ met elkander ver- 
geleeken zynde , maakte ik, zonder eenige de min- 
fte twyfeling, herbefluit op, dar de oorzaak van de 
Schemer blindheid deezer Soldaten niet. beftond 
inde voorfte deelen van het Oog, maar dat men 
dezelve noodwendig in de agterfte deelen, die 
onzigtbaar zyn, zoude moeten zoeken, Ik bes 
greep, dat de gefteldheid der  Vliezen van het 
Oog de oorzaak moefte zyn, dat de S:raalen des 

Ligts aldaar, in dit geval, geene genoegzadm 
fterke aandoening konden maaken, om het Zien 

voort te brengen. Al myn vermoeden viel der- 
halve op het Netvlies, en ik bepaalde my, om 
‚de oorzaak van de Kwaal, welke ik overwinnen 
‚moeft, daar in te ftellen; houdende niet „voor 

"Beet, dat het Zien gefchiedt op het Choroides, 
‚ Deer, Hh 4 Uit 
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Uit dien hoofde verbeeldde ik my, dat do 
Vezelen van het Netvlies moëften beladen zyn 
met eene al te grove Lympha, welke daar in on- 
gemakkelyk of al te traag vloeide; of anders, 
dat dezelven verflapt waren door Weiagtighe- 
den, die derzelver gefpannenheid en Veêrkragt 
verminderd , en dezelven dus minder gevoelig 
gemaakt hadden voor de aandoening, welke de 
Gezigtftraalen daar in verwekken. 
Op dit denkbeeld af gaande, liet ik den Ly- 

deren een Aderlaating doen op den Arm, en, 
de andere Zndicatiën in aanmerking neemende', - 
fchreef ik dezelven een Braakmiddel voor, laa- 
tende aan ieder Spaanfche Vliegen zetten ag- 
ter de Ooren. 

Den volgenden dag, in de Morgen- Vifite, 
vond ik deeze Soldaten in alle opzigten veel be- 
ter. Zy verzekerden my, dat zy de Voorwerpen 
begonnen te zien, 't gene hun, federt het aanko- 
men van de Kwaal, niet was gebeurd. Het Braak- 
middel hadt zyne uitwerking zeer wel gedaan, en 
de Spaanfche Vliegen hadden eene verbaazende 
veelheid van weiagtigheden doen ontlaften. 

Zy klaagden egter nog over zwaarte en bezet- 
ting in hun Hoofd: de Maag was minder bela- 
den ‚ maar niettemin hadden zy ‘er benaauwd- 
heid in, en de walgagtigheid was nog niet gee 
heel over, fchoon minder geweldig zynde en 
niet. zo menigvuldig. Derhalve werden de Zndi- 
catiën gerigt tot verdere ontlafting van het Hoofd _ 

en de Maag. Ik hield my aan de eerfte Mid- 

de 
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delen, die met zulk een goed gevolg gebruikt 
waren, en liet derhalve een ‘Aderlaating op den 
Voet doen, fchryvende het Braakmiddel weder 
‘\vòor, en gaf laft om de Spaanfche Vliegen ge- 
duurig agter de Ooren te houden. 

_ Deeze laatfte_ Onderneeming bevrydde hun 
van alle de overige Toevallen,'en nam de be- 
“lemmeringen weg, die ‘er nog in het Hoofd moge 
sten zyn. Zy betuigden my alle drie, dat zy zo 
tvolkomelyk hun Gezigt weder hadden ; als ooit 

te vooren. Men liet toen de Blaartrekkende 
Pleifters agter, en zy vertrokken eenige dagen 
‘daarna, zeer wel gêfteld zynde, om zig in ‘hún 
Kwartier te begeeven. Naauwlyks waren zy 

“aldaar gekomen, of zy maakten ‘hunne Genee- 
zing rugtbaar, 't gene andere Schemer- Blinden 
deedt befluiten, om ook toevlugt te neemen 
tot ons-Hofpitaal. „Daar kwamen ’er agt te gelyk 
in den zelfden toeftand als’ de getels 5 nier in 
Îlaat zynde om eenigen Dienft te doen. 

De manier van Behandeling, op de eerften 
in 't werk gefteld, was al te wel geflaagd, om 
‘er in de zelfde Omftandigheden geen gebruik 

„van te maaken. Men deedt dan zulks met die 
bepaalingen , welke gefchikt waren naar hun 
“Temperament, en naar ‘de Toevallén, waar me. - 
‚de hunne Schemer-Blindheid bevonden werdt fixe 
men te gaan. De uitkomft was met deeze Pas 
“tenten even de zelfde als met de anderen; Van 

„ dien tyd af kwamen ’er onophoudelyk aan ‘het 
Hofpiraal, met deeze Kwaal behebt, die allen 

1. DEEL Hh 5 op 
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op de zelfde manier behandeld en geneezen wer- 
den, ten getale van meer dan zeventig. Het 

waren Soldaten uit de Regimenten van Brigue- 
ville, Hainaut , Trainel, Flandre en Royal Navarre: 
doch de drie eerften zyn de genen, die ’er de 

meeften hebben uitgeleverd. 
Een Toeval, ’t welk een Soldaat van het eerft- 

gemelde Regiment overgekomen was ‚ heeft 
veel toegebragt om my te beveftigen in het 
denkbeeld, dat de Voorafgaande Oorzaak van 
deeze Kwaal af hing van de ftremming der Uic- 
waafeming des Lighaams door zwaare Kou- 
de, Sneeuw, Winden en _ Dampig Weder, 
Deeze Soldaat, van zyne Sehemer Blindheid 

geneezen zynde, gelyk de anderen, vervoegde 
zig weder by zyne Kompagnie, welke aan den 
Oever van de Gardon gelegerd was  Dewyl hy 
zig volkomen herfteld agtte, zo floeg hy weinig 
agt op de voorzigtigheden, weiken men noodwen- 
dig in alle herftellingen van Ziekten moet ge- 
bruiken, en vooral in zodanigen, die een zo te= 
der Werktuig, als het Gezigt is, betreffen. Hy 
ging op verfcheide wyze de maat tq buiten, en, 
met zyne Medgezellen fpeelende , maakte hy 
zig zo heet, dat hy, om meer gemaks te hebben, 
zynen Hoed affmeet en den Rok uittrok, niet- 
tegenftaande het zeer koud en Windig ware; 
doch hy ftondts eenige oogenblikken daarna, 

niet weinig verbaasd, van de Voorwerpen niet 
dan flaauwelyk, en eindelyk dezelven in ’t ge- 
heel niet te kunnen zien. Hier door in eene on- 

7 be. 
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befchryvelyke ontfteltenis gebragt, begaf hy 

zig naar Nismes, zynde de naafte Stad; alwaar 

men befloot, dat alle hope voor hem verloelek 
“ware, om zyn Gezigt weder te bekomen, tenzy 
hy zig aan het ftryken van de Staar, die men 
voorwendde in beide zyne Oogen te zyn, onder- 
werpen wilde: eene Operatie, altoos twyfelag- 
tig, en zekerlyk van weinig verwagting in den 
toeftand, waar in hy zig bevondt.- Dit fmerte- 
Iyk Vonnis bragt den Jongman een zeer gevoelig 
hartzeer toe: maar hy gaf den moed egter niet 
verlooren, en haaftte zig om in ons Hofpitaal te 

_kòmen.- Ik onderzogt zyne Oogen met veel op» 
lettendheid, en, in de Kryftallynen niets veran- 
derd vindende, begreep ik , dat-hy tonregte 
in verlegendheid gebragt was door Luiden, 
die geen kennis hadden ‘aan zyne Kwaal, welke 
ik aanmerkte als eene wederkomfte van zyne 
eerfte. Schemer-Blindheid , wel is waar in hoo- 

ger trap en meer gevorderd dan in de eerfte 
_ Omftandigheden , maar nogthans in ftaat om 
door de zelfde Middelen, als ’er reeds gebruikt 
waren, weg genomen te kunnen worden. De 

_ uitkomft voldeedt aan onze verwagting, en de 
Jongman vertrok, na een verblyf van eenige 
dagen, in eene zeer goede gefteldheid , heb- 
bende zyn Gezigt op ’t allervolkomentte , za 
dat hy met groote verheuging zig weder by zn 

‚ Regiment vervoegde, , 

1. Dees | NA: 



\ NADER BERIGT, 
WELK EEN SOORT VAN PLANT: da. ZY, 

DAAR DE 

Z NVA TME 
„DIE MEN TOT Dort 

THANS GEBRUIKT, 

VAN BEREID WORDT: 

Door ven Herer 

WILLIAM WATSON, 

LID DER KONINGLTKE SOCIE- 
TEIT VAN LONDEN. 

Nlangs heb ik de Koninglyke Societeit be. | 
rigt gegeven, dat het my, uit debefehou- 

“wing der Stakken, ons uit Vrankryk toegezon- 
den , eenigzins twyfelagtig voorkwam, of de 

Zwam (Agaricus), die men tot Bloeditemping 
na de Afzertngen gebruike, de Plant ware, gee 
naamd Fungus in Caudicibus nascens, Unguis Equis 

ni forma, van Casr. BAumIN-s, of de Fungus 
Coriaceus Ouercinus , Hematódes, van Brey= 
NIUS5 van welke laatfte ik toen een korte Be= 

ichry- 
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fchryvieg deed (*):- Om dien aangaande zeker- 
heid te hebben, zo fchreef ik aan onzen. waar- 

den” Broeder , den Heere Clairaut, te Parys, 
hem verzoekende, eenige Vraagen, daar ome 
trent, welken ik opgegeven had, te doen aan 

de Heeren Bernard de FufJieu en Morand, beiden» 
Leden der Koninglyke Sacieteit, en by uitftek 
bekwaam om over dit Onderwerp te oordeelen. 
De Heer Clairaut heeft de beleefdheid gehad, 
my, federt onze laatfte Byeenkomft , derzelver: 
Antwoord te zenden, waar uit het blykt, dat; 
die Stoffe bereidt wordt van eene Plant, welke 
de nee noemen. yi 

dra ae Bant figura. Tourer raft” 
Rei Herbariee. Ì 

Fungi Arborei ad Ellychnia. “Joh. Bauhin. 
_ Fungi Igniariú. Cefalpin. & Trag. 
Boletus Biddle pulvìnatus, levis, Poris tenui]i- 

mis. Linn. Flor. Suecica, 

Dit is de Zgaricus, welke gebruikt wordt tot 

de Amadoue; en de Heer BrofJart, die eerft dit 
bereidzel in gebruik bragt, is van verbeelding, 
dat de gene, die groeit aan oude Eìkeboomen, 

_ welke afgekapt zyn geweelt, de kragugfte zy; 
dat dezelve in Auguftus of September daar afge- 

| no. 

(*) Zie hier voor, bl. 174, 
L Deer. 

PE ' 
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nomen, en op een drooge plaats bewaard moet 
worden. í 
De manier van bereiding is, met een Mes 

het witte en harde gedeelte daar af te fcheiden , 
tot dat men eene zelfftandigheid vindt, zo zagt, 
dat zy voor de drukking van den Vinger wykt; 
gelyk Kamoesleder. Dezelve wordt verdeeld in 
ftukken van verfchillende grootte en dikte, wél- 
ken men met den Hamer klopt, omze een groo- 
ter trap te geeven van zagtheid, zo dat menze 
gemakkelyk met den Vinger kan fcheuren. 
De Heer Morand is van gevoelen, dat zoda- 

nige Zwam; die, terwyl zy nog groeit, aanden 
buitenkant van eene graauwagtige koleur is; be- 
ter zy dan de geheel witte. 

W. Warson, 

EL 
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_ VERBETERING zn BEVEILIGING 

vAN D E 

| RIVIER. DYKEN 
ONZES 

Tt INGEN TY 8, 
(Medegedeeld in een Brief, getekend Dort, 

20 Auguft 1756.) 

Ewyl het een bekende Zaak is, dat een 
__voofnaain gedeelte van onze Nederlan- 

den, en in ’t byzonder de Provincie van Hol- 
land, eerlang zou moeten onbewoonbaar wore 
den, indien hetzelve niet door Dyken en Dam- 
men voor de Overftrooming der Wateren werd 
beveiligd; zo kan het niet anders dan nuttig en 
zeer noodig worden aangemerkt, Middelen uit 
te denken, om die Befchutzelen onzes Vaders 
lands in flaat te fteilen, dat zy hetzelve wee- 
zentyk kunnen beveiligen. Aan de Zeedyken; 
die, voor eenige Jaaren, op fommige plaatfen, 
in zulk een fchroomelyken toeftand waren ge- 

bragt door het Zee. Gewormte, dat men het 
„hb Deer | Land 
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Land byna verlooren rekende, is federt dien tyd 
zo veel verbetering gedaan, dat men dezelven 
veiliger agt te zyn dan te vooren, Dar het Rí- 
vier-Water thans een niet minder gedugte vyand 

van eenigen onzer „Provincien, is, heeft de On- 

dervinding in de laarfte jaaren doen zien. Wy 

zullen niet optellen, hoe menigmaal de Dykert 

van’ de Lek, die van dén Ryn en den Yflels 

_daar door in gevaar gebragt, of zelfs doorge« 
broken zyn, om dit Vertoog niet te zeer uit te 
breiden. ae, 

Een voornaam gebrek der meefte Binnenland. 

fche of Rivier-Dyken, (ten minfte van de. ge- 
nen ‘die tot nog toe niet zyn verbeterd;) ís, dat 
dezelven aangelegd zyn met te weinig fchuinte, 
dat is te fteil, aan den buitenkant, welken de 

Rivier befpoelt, of daar dezelve, by hooge op- 
zettinge van het Water, tegen aan ftaat. le. 

dereen kan ligtelyk begrypen, dat ‚ hoe fteilder 

de Voorkant van een Dyk is, het Water met zo 
veel meer kragt op dien Dyk zal werken, om 

denzelven te doen doorbreeken: als ook, in te- 

gendeel, hoe vlakker de Dyk aan de Rivier 
legt, hoe minder. In ’ laatfte geval wordt de 

flag van ’t water gebroken door de fchuinte, 

langs welke de Golven oprollen, zonder eenig 

geweld te doen; gelyk men daar van aan onze 
vlakke Zeeftranden een voorbeeld heeft: in ’t 

andere geval helpt de flag der Golven den Grond 

Jigtelyk aan ’t waggelen; ct welk blykt aan de 

fteile Zeedyken, die zonder een Befchutfel van 
Wier 
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Wier ’t geweld der Baaren niet kunnen uitftaan. 

Een groote verbetering is derhalve aan veelen 
der Binnenlandfche Dyken toegebragt, door 
dezelven meer fchuinte te geeven aan den Ri» 
Vierkant, by voorbeeld, in plaats van A N, 
gelyk te vooren, dezelven te brengen tot A H: 
(zie PLAAT. VUIL. Fig. 2.) De Bewyzen, op 
de Wiskonft gegrond, dat het Water minder 
zydewaards of Horizontaal perft: en werkt op 
zulk eene fchuinte als A H, dan op zulk eene als 
A N, zullen wy, kortheidshalve, en als Alge. 
meene Kundigheden, hier- voorbygaan. 

De gefteldheid der Dyken ,aan de Rivieren van. 
ons Land, is zeer verfchillende, zo in hoogte 
en breedte, als in meer of minder Glooijinge aan 
de binnen-en buitenzyde, en in andere opzigten. 

Sommigen zyn voorzien met een ver .uitgeftrekt 
Voorland , genaamd Buitenwaarden, en deeze 
hebben minder flag van Water of fchuuring aan: 
hunnen Voet, dan die Dyken, daar de Rivier 
by gemeene hoogte langs heen ftroomt. Dik- 
wils bevindt, men dat zulk Voorland (aa) mere 

kelyk meer hoogte heeft dan het Binneland, 
agter den Dyk (bb). Eenige Dyken zyn geheel 
vlak van Kruin; doch anderen hebben een Zand. 
pad, of Kadykje, ter hoogte van 1 of ook wel 
2 Voeten, en ter breedte van 3 of 4 Voeten. 

Dit Zandpad legt gemeenelyk aan het agterfte „ 
of aan den binnenkant, van,den Kruindes Dyks, 
dat is aan de Landzyde: en zodanig, dar, de 
agterfte Glooijing, of fchuinte van hetzelve, 
le Deer, li ge: 
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gelyk komt met die van den agterkant des Dyks 

(Zie Lede). Zulk foort van Dyken vindt men 

aan de Noordzyde van de Lek, als ook in andere 
gedeelten van ons Land: doch wy zullen daar 
van geene byzondere aantekening doen, om nies 
mand aanftoot te geeven. 

Men vindt wederom Dyken, die zeer fteil en - 
byna loodregt, als een Muur, met hunnen Voet 

in de Rivier ftaan (gelyk AM), of met een wei- 
nig meer fchuinte (A Ny; doch zonder eenig 
Voorland. Zy worden gemeenelyk Schoordyk, en 
in Gelderland Schaardyk genoemd. Dezelven 
zou men zeer veel kunnen verfterken, door voor 

den Voet des Dyks een Pakberm te leggen met 
een braave Glooijing van Steenen daar tegen aan, 

(als O P,) gelyk thans aan de Zeedyken zeer 
veel gedaan wordt. In dit geval zyn, op ver 
na, zulke zwaare Steenen niet noodig: het zou- 
de genoeg zyn oude Straatfteenen, of die van 
den afbraak van oude Huizen en Muuren ko- 
men, daar toe te gebruiken. Zulks, van tyd tot 

tyd gefchiedende, zou den Dyk, ‘aan den Riviere 
kant, langs hoe vafter maaken, indien tevens 
de noodige ophooging van Aarde niet verzuimd. 
werdt „, wegens de Zakkinge, welke, zo men 
rekent, om de twintig of vyfentwintig Jaar 4 of 
5 Voeten bedraagt. ’t Is waar, dat het Bedde 
der Rivier door deeze Steenen Glooijing eeni- 
germaate vernaauwd zoude worden; terwyl het 
zeker is, dat op de naauwfte plaatfen het Wa- 
wer hoogft opzet; doch indien het door Luiden 

van 
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van Kundigheid behandeld, en naar omftandig- 
heid der plaatfen uitgevoerd wordt, zo zal daar’ 

van weinig te dugten, en daar aan veel minder: 

_koften zyn, dan het herftellen van eene Door« 
braak vereifcht. 

De reden, dat men op veele Dyken een Zand: 
pad, aan de binnenzyde, gelyk hier voor gee 
meld: is, heeft aangelegd, was, op dat hetzelve 
tot een Voetpad zoude ftrekken ; wanneer de 
Dyk anders, in den Winter, of in natte Jaarge- 
tyden, voor de Voetgangers niet gebruikbaar 
zoude zyn. Ondertuflchen heeft dit Dykje, hoe 
weinig bekwaam ook, verfcheide maalen. van 
dienft geweeft, om, wanneer het Rivierwater 
elyk met of zelfs hooger dan de Kruin van den 

_ Dyk ftondt (als Q R), de Overftrooming- voor 
te komen. By voorbeeld, in?t Jaar 1741, toen 
het Water van de Lek zeer hoog gezwollen was, 
diende het Zandpad, door een pryswaardig beftuur 
en onvermoeide vlyt, hier en daar, verhoogd en 
verzorgd zynde „ tot bewaaring:der beide Provin- 
cien van Holland en Utrecht, voorde Overftrooming 
van die Rivier. Doch het is een zeer zwaar en 
byna ondoenlyk Werk geweeft voor die Luiden, 

in den Wintertyd te moeten. werken-op een 
Dykje van nog geen vier Voeten breed; terwyl 
veelen op den Dyk in het Water moeften ftaan , 
en de anderen , op het Zandpad, geen ruimte 

__hadden om het Werk naar behooren te verrigs 
‚ten, Deeze onvolkomenheid, nu, veroorzaakt 
wordende door de legging van dit Zandpad aan 
„LL Dezer. li 2 de 

nd 
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de binnenzyde van den Dyk, zodanig dat men 
‘er niet bekwaamelyk agter konde ftaan (by L); 
zo heeft het my toegefcheenen, dat het niet al- 
leen noodig, maar ook doenlyk is, een bekwaa- 

mer Middel, zynde tevens zeer weinig koftbaar , 
tot verbetering der Binnenlandfche Dyken in trein te 
brengen. 

Voor eerft zoude de hoogte en breedte van 
den Kruin der Dyken, die nu op veele plaatfen 
zeer ongelyk zyn , naar behooren moeten ger 
fchikt en op een egaalen voet gebragt worden, 
* Ware te wenfchen, dat de Scaaten der Ver- 
eenigde Provincien, eenpaariglyk, een Regle- 
ment ten opzigt van de Onderhouding der Ri- 
vierdyken maakten: gelyk weegens den Zeedyk 
tuflchen Amfterdam en Muiden gefchied is, vol- 
gens de loffelyke Refolutie der Straaten van Hol. 
land en Weftfriefland, van den 7 Mey 16785 
waar van de nuttigheid zo overduidelyk is ge- 
bleeken; naamelyk, dat zy moeften gebragt wor- 
den tot gelyke hoogte , breedte en flerkte, als vanouds, 
enzo, 
‚Hee Zandpad, of zogenaamde Kadykje, zou 
men kunnen vernietigen, of houden op de hoog- 

te van een Voet of iets minder (KL), laatende 

de breedte zodanig als die nu is, en naar het de 
gelegenheid van den Kruin des Dyks toelaat, 
om te dienen tot een Voetpad. Het Zand, daar 

van komende, kan gebruikt worden tot ophooe 
ging van den Kruin des Dyks; doch, tot meere 

der vaftigheid, zoude noodig zyn, daar by te 
Voce 
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voegen eenige Wagens goede Klei, ’t welk te 
famen een valt Pad zal maaken voor de R ytui- 

gen. Dus zal men minder Aarde tot ophooging 
van den Dyk noodig hebben, dan indien hee 
Zandpad als vooren bleeve. 

Aan de buitenzyde van den Kruin des Dyks , 
moeft , op denzelven , gelegd worden een Ka- 
dykje van goede Klei, of vafte, Aarde, van die 
hoogte en breedte als wy in ’t vervolg zullen 
aanwyzen C't welk in de Figuur getekend is A B 
CD). Doch, tot het aanleggen van dit Kadyke 
je, moet wel in agt genomen worden, of de 
Kruin van den ouden Dyk breed genoeg is, 
Daar dient, naamelyk, zo veel plaats te zyn, 

dat twee Rytuigen malkander onverhinderd kun- 

nen pafleeren,-en tevens, dat ’er aan den bin= 
_nenkant een Voetpad van Zand kan blyven, ’t, 
welk ten minfte 2 of 3 Voeten breed behoort 

te zyn (KL). Indien de Dyk, op eenige plaat- 

fen; daar toe te fmal ware, Zou men denzelven 
zo veel moeten verbreeden, als noodig is, om 
aan de buitenzyde van den Ryweg dit Kadykje, 

“te kunnen maaken. 

De Aanleg of onderfte breedte van hetzelve 
(A B) behoorde te zyn van 75 of 8 Voeten; de 
hoogte (É D of F C), 4 Voeten. Dit moet 

verftaan worden van drooge Klei'of Aarde: van, 

natte Specie zou het omtrent 5 Voeten hoog 
moeten zyn , dew] de inflinking door het droo- 
gen gemeenlyk op ; gerekend wordt. De buiten- 

fte Glooijing, of fchuinte, zoude moeten gefchikt 
„L Deer, li 3 _ Wors 
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den naar de gefteldheid van die van den Dyk 
zelf. Zo het kan gefchieden maake men dezel- 
ve gelyk met die van den grooten Dyk; doch 
doorgaans zal dan de Kruin van dit Kadykje te 
fmal vallen: weshalve die Glooijing liever wat 
fleiler moet gefteld worden. Ik neem dezelve 
van 3 voeten op de hoogte van 4: gelyk in deeze 
Figuur, E D vier tegen AE drie Voeten. In: 
dien de Dyk breed genoeg is, zo kan men de 
fchuinte van het Kadykje, aan de buitenzyde, 
gelyk neemen met die van den Dyk zelf, of zelfs 
iets vlakker ; verbreedende ten dien einde den 
Grond of Aanleg (AB) van het Kadykje, bin- 
nenwaards: anders zoude de Kruin van hetzelve 
dikwils te fmal zyn (g C), wanneer de Glooijing 
gelyk met die van den groten Dyk genomen 
werdt (A g)- De binnenfte Glooijing kan vry 
fteil gemaakt worden, naamelyk van rt Voet 
(F B) op de hoogte van 4 Voeten (FC). De 
Grond of Aanleg 8 Voeten zynde , zo behoudt 
men dan voor de breedte van den Kruin 
(DC-—=EF)4 Voeten. 

In het aanleggen van dit Kadykje dient vooral 
in agt genomen te worden , dat men hetzelve 

niet op Zand grondvefte; weshalve, indien aan 
dien kant van den Dyk een Voetpad mogt leg- 
gen , daar van al het Zand moet worden weg 
geruimd. Zelfs dient men te onderzoeken, -of 
‘er in den Grond ook eenige Steenen, Wortels 
van Boomen, of andere dingen verholen zitten, 
ver oorzaake dat daar omtrent, by het aanleggen 

of 
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of verhoogen van den Dyk, geen zorg gedragen 

is.In tegendeel moet de Klei van het Kadykje vaft 

tegen de Klei van den ouden Dyk aangevoegd en 

met dezelve geheeld, dat is tot één lighaam ver. 

bonden worden, op dat niet het Water, als het 

in de Rivier tot die hoogte komt, tuflchen bei- 

den door zypele, gelyk dikmaals, zo aan den 

Voet als by den Kruin der Dyken, is gebeurd: 

De nuttigheid van zulk een Kadykje, boven 

die van het Zandpad, zullen wy nu kortelyk 

aantoonen. Voor eerft: indien het Water zo 

hoog wordt opgezet, dat het hooger ftaat dan 
de Kruin des Dyks, en 'er dus onvermyde: 

Iyk over heen moeft loopen (QR), zo is 
men , door dit Kadykje, daar voor beveiligd. 
Ten anderen: ingevalle ’er eenige doorzypeling 
van het Water, aan den Dyk of aan het Kadyk- 
je, wordt befpeurd, zo zal het Werk, om eene 

Doorbraak te verhoeden, agter hetzelve met 
veel minder arbeid en koften werrigt kunnen 
worden, dan met het Zandpad door Kiftdammen 
van Planken, Horden en ander Hout- of Rys- 
werk, te verzorgen en te verhoogen: waar toe 
men de Materiaalen niet dan met veel ongemak 
en gevaar, tef plaatfe daar het noodig is, kan 

brengen : terwyl dit alles , agter het Kadykje, 
zeer veilig en gemakkelyk kan gefchieden, en 

_droogvoets bewerkt worden. Indien de nood 
fchielyk kwam, zo zou men de noodige Aarde; 
tot verzwaaring van hetzelve, kunnen neemen 
van de agterzyde van den Dyk, zonder denzel- 

Le DEEL liá4 ven 
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ven nadeel te doen, mids dat die Gaten in ’e 
vervolg weder gevuld werden. Eindelyk: indien 

men agt geeft op de meefte Overftroomingen; 

zo zal men bevinden, dat het Water over den - 

Dyk geloopen , en dus denzelven weggefpoeld 

heeft, op plaatfen daar hy wat laager was dan ’t 

behoorde; waar tegen, door de gemelde verhoo= 

ging en ’t aanleggen van zulk een Kadykje, 
zorg zoude gedragen zyn., 

Men ziet derhalve, dat zulke Kadykjes, bo= 

ven op den Kruin der groote Dyken aangelegd, 

moeten ftrekken tot befchutting van het Land 

voor de Overftrooming der Wateren; even gee 
lyk de Borftweering der Bolwerken, aan eene 

Vefting, om het Volk te dekken voor het Ge= 

fchut der Belegeraars. Wy zyn egter niet van 

oordeel , dat dezelven overal , maar alleen op 
plaatfen daar zulks, wegens de zwakte en bet 

gevaar der Dyken, noodig wordt geoordeeld, bee 

hooren gemaakt te worden. 

De veelheid van Aarde of Klei , welke tot 

zulk een Dykje vereifcht wordt, is zo groot 

niet, dat men zig deswegens behoeft te bekom- 

meren. Indien ’er tot 5 Voeten drooge Aarde 

6 Voeten natte moeten zyn, gelyk men gemeen= 

Iyk rekent, zo zou dit langs den geheelen Dyk, 

zo ver ’er zulk een Kadykje op gelegd werdt, 

alleen een redelyk wyde Sloot maaken. Op die 

plaatfen , daar de Dyk Voorland of Buiten- 

waarden heeft, kan zonder hinder zulk een Sloot _ 

of Sleuf gegraven worden, evenwydig met den 
Dyk; 
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Dyk; mids dat men twee of meer Rynlandfche 
„Roeden van den Dyk blyve, om denzelven om 

laag niet te verzwakken. Is het Voorland te 
fmal, zo maakt de Sleuf dieper , om de noodige 
Aarde te bekomen. Ingevalle 'er in 't geheel 
geen Voorland is, zo moet de Aarde van bin- 
nensdyks genomen worden. Men kan het Werk 
zodanig fchikken, dat de Eigenaars der Landen 
daar aan niet of zeer weinig fchade lyden; voore 
al, indien zulks vergeleeken wordt by het ge- 
vaar van wegfpoeling door de Overftrooming', 
waar voor anderzins hunne Landen, Plantagien. 
en Huizen zyn blootgefteld. 

_ Gemeenlyk loopt, langs den binnenkant des 
Dyks, een Sloot, die de Landen affcheidt van 
den Dyk, en op veele plaatfen redelyk ver van 
den Voet der binnenfte Glooijinge is afgelegen. 
Om nu de Eigenaars der Landen, die naaft aan 
den Dyk leggen, te verligten, zo zou men eerft 
van den kant der gemelde Scheid-Sloot, of 
uit dezelve, de helft der Aarde of Klei, die 
Yer noodig is, kunnen doen graaven , of zelfs 
meer, naar het de plaats toelaat, en neemen al« 
leenlyk het overige uit de Landen. Men kan 

ligtelyk die verdeeling maaken , wanneer men 

weet, hoe veel natte Aarde tot den aanleg van 
zulk een Dykje vereifcht wordt. 

Hier voor is de Grond A B bepaald op 8, de 
hoogte D E en Kruins breedte D C van het 

__Dykje ieder op 4 Voeten, benevens de fchuin- 
te of Glooijing, die ‘zodanig gefteld is, dat A E 
‚_… Deer 3 Voee 

Í 



502 ONTWERP TOT BEVEILIGING 

3 Voeten zy en F B r Voet. Daar uit bekomt 
men voor den Inhoud van het Profil of de Door- 
fnyding van het Dykje, ABCD, 24 Vierkante 

Voeten. Dit vermenigvuldigd met de langte 
geeft den Inhoud in Kubiek Voeten. By voor- 
beeld , de langte neemende op 1200 Voeten , 
zo-zal men daar toe noodig hebben 288oo Kubiek 
Voeren Klei of Aarde. Doch dit moet drooge 
Specie zyn, en dewyl de inkrimping der natte 
Aarde of Klei gerekend wofde op £, dat is te 
zeggen , dat 6 Voeten natte Aarde 5 Voeten 
drooge uitleveren, zo zal men eigentlyk moeten 
hebben 34560 Voeten of 240 Schaften Aarde, 
zo als dezelve gegraven wordt, om daarvan een 
Dykje te kunnen maaken, ’t welk de gemelde 
hoogte, breedte, fchuinte en langte heeft. Alle 
deeze Specie zou gehaald kunnen worden uit 
een Kuil van ro8 Voeten langte , 32 Voeten 
wydte en ro Voeten diepte; zynde genoegzaam 
om roo Roeden Dyks, op deeze wyze, in vei 

__ ligheid te ftellen. 
Het Kadykje dus aangelegd, en de Klei of. 

Aarde, die men ’er toe gebruikt heeft; wel en 

valt aangeftampt zynde , zo is het noodig, de 
Glooijinge aan de buitenzyde, en den Kruin , 
met Zooden te bekleeden, gelyk aan de groote 
Dyken, en de Wallen eener Vefting, gemeenlyk 
wordt gedaan. Tegen' den eerften Winter dien- 
de de buitenkant, om door het Ys of door Storm 
geen fchade te lyden, ook met Ryswerk of 

Takkeboflchen te worden verzorgd. En, des 
wyl 
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wyl ’er op vérfcheide plaatfen , daar men groote 
Buitenwaarden heeft, die dikwils, tot Weiden of 

Bouwlanden gebruikt worden ,,Afloopen zyn, 
om-naat,dezelven. te kunnen gaan-en ryden, zo 
behooren aldaar Affnydingen in het Dykje ge- 
maakt of gelaten te worden, even: gelyk te voo- 
ren met het Zandpad is gefchied: leggende de 
noodige Aarde of Klei, om die Openingen, 
wanneer de nood zulks vordert, fchielyk te kun- 
nen digt floppen, ten deele op beide de zyden 
van het Kadykie, ten deele aan de beide zyden 
van de Glooijing deezer. Affnydinge. 

Aan den binnenkant, op den grooten Dyk, 
behoort men, tegen de Glooijing van het Ka- 
dykje aan, Paalen te zetten, die 5 of 6 Voeten 
‘van elkander-ftdansten einde hetzelve voor het 
tegen aan ryden of ftooten der Rytuigen te be- 
fchutten en meer vaftigheid’ te’geeven. Verder 
moet men bezorgd zyn, om den Kruin of Ry- 
weg op den Dyk, die tuflchen het Kadykje en 
het Zandpad gedooken legt, eene bekwaame 
Afwatering te verfchaffen, door in het Zandpad 
Sleuven of Gooten te doen maaken, op den af= 
{tand van ééne Roede, welker wydte niet veel 
meer dan een halven Voet, en de diepte naar de 
hoogte van het Zandpad gefchikt moet zyn. 
Anderszins zou de Ryweg , in den Winter, of 

in een Regenagtig Saizoen, in ’t geheel niet ge. 
bruikt kunnen worden. 

Hier mede meenen wy voldaan te hebben aan 
5 DEE den 
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den tytel van dit korte Vertoog, ’t welk wy als 
Bedenkingen opgeeven , verzoekende alle. Be- 
minnaars van het behoud en welzyn des Vader- 
lands, dezelven onzydig en naauwkeurig te o» 
verweegen; op dat dit Ontwerp, indien het 
goed gekeurd wordt, ten algemeenen nutte 
mag dienen, 
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(Recueil Periodique d'Obfervations de Medecine, Chi 
rurgie, Pharmacie, &c. Juin 1756. p. 417.) 

\sssessssssnssssss 

AANGAANDE DE PEEZEN: 

K heb de dikke Pees der Kuitfpieren (Tendo 
_ B Achillis), in verfcheide Katten en Honden; 

bloot gemaakt; geprikkeld , doorftoken ; ge- 
pt brand; 

(*)-[Deeze Geleerde Heer, zo beroemd wegens zyne 
kundige Aanmerkingen omtrent alles wat de Ontleedkun-. 
de en Dierlyke Huishouding betreft, hadt voor vier of 
vyf Jaaren eene Verkandeling in ’tligt gegeven, waarin 
hy eenige nieuwe Bedenkingen voorftelde , ten opzigt 

_L Deer, Kk vant 
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‚brand „gefcheurd en gekorven. Dergelyke Proe- 
venhebrik- genomen op Muifen, Ravens, Kraai- 
jen en Geitjes. Geen van deeze Dieren gaf ee- 
nige blyken van Gevoeligheid. 

Aan twee Pootensvan een Hond fla ik die 
zelfde Pees door. Aan den eenen Poot had ii 
dezelve bloot gemaakts aan den anderen niet. 
De Hond gevoelde Pyn in die Poor, daar ik de 
Huid op de-Pees- gelaten had, maar de Operatie 
gefchiedde zo, vaardig , dat de Pyn aanftonds 
verdweenen ware in dien Poot, daar de Pees 

‚ was 

van de Gerbetiteid des Hietasinsde elen ín leevendige 
Menfchen en Dieren; „Hy onderfcheidt de Deelen il Ge- 
voeligen en Ongevoeligen, als ook zodanigen, die door 

Aanraaking, in meer of minder graad, ’t zy met of zon- 
der Gevoeligheid, inkrimpen of korter worden, deswe= 

gens Irritabiles genaamd. Onder de gantfch Ongevoeli- 
ge Deelen zyn, volgens hem, de Peezen, de Banden det 
Gewrigten en verfcheide Vliezen , welken derhalve. op al- 

Jerlei wyze, en zender eenige de min{le fchroom, zou- 

den kunnen gefneeden ‚-geftoken en gekwertt worden, 

buiten eenig gevaar van Pyn of Ongemak, veel min van 
die zwaare Toevallen, welken de beroemdile Genees. en 

Heelkundigen tot nog toe daar van verwagt hebben. Hier 
tegen zag men in dit Recueil.de Medicine , voor de Maan. 

den Fanuary en Maart deezes Jaars , twee Brieven van 
den Heer Brancar, Prefident en Hoofd van de Souwerei- 
ne Vierfchaar der Gegebseunde zyner Sardinifche Majefteit, 
ftrekkende om het Gevoelen van den Heer van Har, 
LER in verfcheide opzigten ‚zo door Redeneering als door 
opgegevene Proeven ‚omver te ftooten; waar tegen thans 
in dit Srukje.van Funny, en het volgende, de Bewyzen van 

gemelden Heer worden bygebragt, die wy hier voordraa- 
gen] \ 
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Was bloot gemaakt, en het Beeft fcheen. ’er niet 
het minfte Gevoel van te hebben, Ik liet hem 
loopen , en hy maakte , zonder eenige belem- 

mering, gebruik van zyne agterfte Pooten, e- 
ven als hy voor de Operatie hadt gedaan. Ik 
hebde TFendo Achtllts van een Hond t?eonemaal 

afgefneeden, zonder dat hy eenig geluid maak- 
te wegens deeze Snyding, die egter veel kragt 
vereifcht., Hy hinkte wel ‚maar dit duurde 

dlegts zeer kort. Ik heb bok de Uitftrekkende 
Pees van ’ Scheenbeen bloot gemaakt, en de- 

zelve op verfcheide wyzen van een gefcheurd ; 
ik hebze geprikt en gefneeden, ja zelfs het Mes- 
je diep daar in geftoken. Nogthans veroor- 

zaakte deeze mishandeling geen de minfte Pyn; 
en de Pees genas zonder Ongemak , daar het 
Dier ten zelfden tyde een fcherp Gevoel hadt 
van de belediging der Huid (). 

Ik ontblootte de Tendo Achillis van een Hond; 
en fneed dezelve dwars door, tot op de helft 
der breedte, laatende de andere helft geheel; 
De Hond fcheen niets vande Kwetzuur te mer= 
ken; hy was ”er niet door belemmerd in zynen 

gang: hy liep de Trappen op en af, zonder ee- 

ftel- 

ú [Dit was het Merkteken ‚ waaraan de Heer vaN 
Harren telkens tragtte te ontdekken’, of de Beeften, 
wanneer by de Gevoeligheid der, Lighaamsdeelen onder- 

zogt , weezentlyk Gevoel hadden 3 dan of zy ook G&£ 
voelloos waren. ] 

1, Dreu, Kk a 
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ftclde ik de zelfde Operatie in * werk, op de 
zelfde Pees , aan ’t andere Been van dien zelf- 
den Hond, die ook ter halver breedte doorfny- 

dende. Deeze Wond, by de eerfte komende, 
gaf hee Beeft geen Öl het maakte geen 
bewys van eenige Pyn te hebben, en liep onbe= 
Jem Hed met se twee half doorgefneeden Peefen. 
Men moet derhalve niet bedugt zyn voor de Ge- 
volgen van een Wonde, daar de Pees ten deele 
doorgefneeden is. De Gelegenheden , om dien 
aangaande in Menfchen de proef te neemen, ko- 
men zelden voor. Ik kan ’er egter verfcheidene 
bybrengen , waar van my eenigen door myne 
Vrienden medegedeeld zyn. 

Ia de Meymaand van ’ Jaar 1748 werdt een 
Student in de Regten aan zyne hand gekwetft; 
zodanig, dat de Stam van de Klein-Ellepyps 
Slagader CArterza Radzsalts) , een weinig boven’ 
Gewrigt der Hand, afgefneeden ware. ‘Deeze 
slidháer gaf nu en dan Bloed uit, en dit Bloed 
(tolde in de tufcher wydten der Spieren. Men 
wilde het Bloed met Terbenthyn- Olie ftempen; 
doch dic Middel nam de Opperhuid weg , en 
maakte zulk een vreezelyke Pyn, wanneer het 
aan de Huid raakte , dat men ’er van afzien 

moeft. In het diepfte van de Wonde lag de 
Pees van de Lange Agteroverkantelaar (Supzrator 
longus) geheel bloot. De Lyder hadt in deeze 
Pees geen de minfte Pyn, noch wanneer de Olie 
er bykwam, noch als ’er het Plukzel aan raakte, 

hoch ook als menze met de Sonde trefte. Hy 
’ werdt 
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werdt. ‚genezen door, op myn, Raad, de: Slaga-. 

der boven de Woonde toe te binden. In dit Gesr 
val was het; dat.de Gevoeligheid der Peezen by 
my-eerltin verdenken kwam. 

‚Im ’t Jaar 1751 hadt. zeker Jongman van. Goe- 
ien Huize, genaamd Mr Zriczus , het ongeluk 

van-zynen, Vingers ;by toeval , tefplyten „waar 
dor de Scheede der twee, Buigende -Peezen 
werdt, geopend. De Vetetterieg: daar. by. ko- 
mende, lagen eindelyk de Peezen gancfch blogt. 
Ik, door myne, Proefneemingen op Dieren -on- 
Bte annd gemaakt, vatte met een Koorntan- 
gerje de Pecs vande Doorboorende Spier (Per- 
Jorans). yr en kneep dezelve verfeheide maalen , 
zonder. dat de-Lyder iets daar van merkte veel 
minder eenige, Pyn of Ongemak gevoelde, en 
de Gereezing werdt ?er niet door vertraagd.» 
„Een baan door een Dief zwaar gewond zyn= 
Ee hadt egter haar Verftand volkomen. Door 
een Een. aanhaaren. voorften Vinger , was 
de Uitftrekkende Pees bloot gemaakt. De Heer 
Zimmerman nam die gelegenheid waar. Hy ver- 
zogt de Vrouw „naau wkeurig te letten op ’t gene 
hy ging doen , en ’er kennis van te geeven „indien 
zy eenige ef deedt van eene kleine Operatie, 
welke hy eens zou beproeven, _ Na deeze waar- 
fehou wing vatte de Heer Zimmerman de Pees ‚hy 

_trokze heen en weder, en fpleetze op. Onder- 
_tuffchen verzekerde de Vrouw gefadig, dat zy — 
er geen Ongemak van had. „Deeze Proefnce- 
WADEEL. Kk 3 gas ming 

GevorracnEi DER LIGHAAMSDEELEN. — 509 



510’ NieUwE PRoEFNEEMINGEN OMTRENT DE 

ming is des te meer overtuigende, om dat deeze 
Vrouw een zeer fcherp Gevoel hadt ín. haar Vel. 

„De Heer Farjon, Geneesbeer van het Gafthuis 
te Montpellier, heeft de goedheid gehad my de 

volgende Proefneeming mede te deelen. Zie 
hier zyn eigen Woorden. „ In % begin van de’ 
> Maand Oktober 1755 werd ik gehaald by ze- 
s, ker Perfoon, in de Straat de Ja Friperie, Ik 
9 Vond hem in * Bed leggen , met eene zeer’ 
„ gevoelige Wonde, ter groote van de vlakke 
„, Hand, aan het uitwendige en onderfte gedecl- 
9, te van het regter Been.” In ’t midden van 
» deeze Wonde lagen de Peezen van de middel = 
2) baare en kleine Kuicbeens Spier (Perones) 

9 Als ook die van de groote Uitftrekker der 

„ Toonen, ter lengte van een Duim bloot. De 
» Heer Boisfiere , Meefter Chirurgyn , wiens Pa- 
> tient het ‘was, my de oorzaaken van deeze 

Wond verhaalende, gaf berigt, dat de Pee- 

3, zen „ door het afvallen van een vry dikke 
» Korft (E/chara) , waren bloot geraakt, en dat, 
s federtdientyd, de Wonde zo gevoelig ware, 
», dat de Lyder ’er eene zeer ligte Wiek niet op 
» Verdraagen konde, ja ter naauwer nood een 
5 ftukje zeer fyn Linnen met Ceratum Galens be- 
> fmeerd. Aanftonds befloot ik te onderzoe- 
» ken, of de Peezen, die bloot lagen, ook de 
s> oorzaak mogten zyn van die groote Gevoelig- 

„ heid der Wonde, en, indien zy ’er geen het 
„> minfte deel in hadden, of zy dan t’eenemaal 
if „ Ge- 
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be oo8 waren. Tot dit einde gaf ik be 
9 wel omeen drooge Wiek, van rauw Plukzel,. 
3 gemaakr; te leggen op de Peezen, en het o-. 
„ verige van de Woonde. tc bedekken met het, 
» ftuk fyn Linnen, dat men ?er gewoon was op, 
„té leggen. “De'Lyder verdroeg ‚ zonder mer- 
ss kelyke' Pyn, hev, Verband; hoewel hy ‘zyn 
„ Bech, vin het Bed 4 werfcheide maal:bewoog. 
„5 Des anderen “daags, ‘door-deëze-Proefneeming. 
9; Overtuigd zynde dav de groote Pyn, welkede. 

5 j Eyder kaät ; niet “voortkwam” van: de ‘ont-. 
„ Bloote Peezen, beroofde ik „° door. middel van. 

at een Schaar eh aPdeede, de uitwendige Op- 

, Dervlikte «deezer Peezen «van haare: Schoede. 
„2 bevond g” dat ‘dezelwen in We Natuurlyke 
iep brdjäneie” Wirefi ,‘ zovâanide koleur, en vafte 
» ‘heid, als âan de beweeging, in welke zy ge- 
‚ bragt werden, wanneer ik den Voet deedt 
5 buigen. en de Toonen vuïtfirekken. Ik ligte 
„ tene derzelven meteen Haakje op, en dezelve 
„ Bevat hebbende met het Tangctje, kneep ik 
» 2e allengs meer en meer, en op’ laaxft vry, 
s» ftyf, zonder dat de Lyder ’er iets van, merk 
> te. Door deeze Proefneeming onbefchroomd 

„> geworden, prikte ik die zelfde Pees, ligtende. 
„, haar met de punt van het Haakje op „ zonder 

R59 den Lyder zeer te doen. Toen ham ik eene 

” Speld, en fak de Pees bykans door en doors 
3 terwyl nogthans de Lyder vaft by de voorige 
5 verzekering bleef, dat hy geen Pyn gevoelde. 
ss Maar als ik, by ongeluk , de rug van bet 

5. Deen. Kk 4 … Haak- 
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Haakje eens tegen den rand van de Wond 
aan drukte, wasde Pyn zo hevig, datde Ly- 
der overluid {chreeuwde. Na het neemen 
deezer Proeven, die zekerlyk zeer overtui- 

gende zyn, deed ik hem op de zelfde wyze 
verbinden. Hy bragt de nagt zeer geruft door , 

en voelde niet meer Pyn dan in de voorgaan- 
de nagt. Den volgenden dag liet ik, by ver- 
fcheide herhaalingen , op cene der Peezen, 

na dat ik dezelve met een Haakje had opge- 
ligt , twee druppeltjes vallen van fterk.ge- 

maakte Olie van Vitriool , zonder «dat zulks 
den Lyder eenige Pyn toebragt. Hy klaagde 
maar. eens en zelfs zeer geweldig , by gelegen- 

heid dat de Olie van Vitriool op het Vleefch 
gevallen ware; ’twelk ons duidelyk bleek uit 
de zwarte Plek „die ?er op kwam. Ik bevei- 
ligde den Liyder voor zodanige Toevalleu, 
door het omgelegene met fyn Plukzel te be- 
dekken. Ikleid’ verder, op een gedeelte van. 
deeze Pecs, % welk niet door de Olie van Vi- 
triool was geraakt , een klein Brandfteen- 
tje „ ’t welk ik ’er een of twee Sekonden op 
hield. Onderwyl verzekerde de Lyder my als 
vooren, dat hy geen de minfte. Pyn voelde. 
s Driemaal heb ik deeze Proefneemingen, en 
altoos met gelyken uicflag, herhaald, in te- 
genwoordigheid van de Heeren Roche en 
Nogaret, Mesen ,„ Doktor in de Geneeskunde, 
en Bos fiere , Mr. Chirurgyn. Ik maakte feeds, 
dat de Olie van Vitsiool en het Brandfteentje 

wer- 
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werden aangevoegd. op. zodanige deelen ‘van 
„deeze Peezen, die niet geraakt, waren ge- 
„weeft ; op dac men niet met eenigen grond 

zou mogen tegenwerpen „ dat de Peezen niet 
gevoelig. konden zyn op. plaäcfen , daar zy 
gefchroeid waren. Schoon. ik „door „deeze 
herhaalde Procfneemingen , de Peczen, by- 

„kans in haare geheele uitwendige Oppervlak. 

te, zagrelyk had gecauterszeerd, is daar door, 
egter geen het nf nadeel aan de Wonde 

»-toegebragt. _Dewyl dezelve eene vry groote 
uitgeftrektheid had, heb ik de Peezen zien 
exfolseeren, eer dat het Vleefch genoegzaam 

„was uitgezet, om dezelven.te bedekken”. 
Ik heb, meen ik, vervolgt de Heer Harrer, } 

ou zo veele Pikabecaunen bygebragt, als ’er 
‚… noodig waren om te bewyzen, dat men de Pee- 

__ zen, zo van Menfchen als van Beeften (+) , zon- 
der Pyn kan branden en vernielen, en-dat, by- 
gevolg „de Peezen van alle Gevoel ontbloot zyn. 

AANGAANDE DE BANDEN EN Kasjes 
DER GEWRIGTEN, ALS OOK HET 

BEENVLIES 

Myne Proefneemingea zyn in % werk gefteld 
/ op 

($) [Een voornaame Stelling, door den Heer Brancur, 
in de voorgemelde Brieven, tegen t Gevoelen van deezen 
Heer geopperd ‚is, dat daar omtrent in Menfchen en Bees- 

ten, ja in de Beeften zelfs, een groot verfchil zou plaats 
hebben. ] 

L Deer. nf 
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op het Panvlies (Perseransum) , het Beenvlies 
(Persofleum) van ’t Scheenbeen ven den Voorvoet, 
den Band en de Geleding van de Knie. Men 
moet voorzigtig zyn ten opzigt van het Pân- 
vlies, en het is niet gemakkelyk te bepaalen;, 
of dit Vlies gevoelig zy of niet. Zo in Mene 
fchen als in Beeften zyn ’er een groot getal Zee 
nuwen, die, van alle zyden, onder de Huid 
des Hoofds en de Trekkeragtige Kalot infchie- 
ten. Deeze Zenuwen komen af van het vyfde 
en zevende paar der Herfenen, en van het tweee: 
de en derde des Halfes. Eene belediging van- 
deeze Zenuwen kan daar in misleiden, en aan: 
het Panvlies een Gevoel doen toefchryven, % 
welk eigentlyk tot de Zenuwen behoort. Men 
zou zig daarenboven kunnen bedriegen, indien 

%er, by toeval, een druppel Olie van Vicriool 
kwam te raaken aan de Huid. Ten opzigt van 
de andere Beenvliezen heb ik geene zwaarigheid 
gevonden. De gemakkelykfte plaats, om de= 
zelven bloot te maaken, is aan het binnenzydfe 
gedeelte van het Scheenbeen en aan den Voor- 
voet. Niets valt ligter dan de Huid van die 

plaatfen weg te neemen, en het Beenvlies te 
ontblooten „om hetzelve te beledigen of te bran- 
den , en in deeze Proefneemingen is nimmer- 

meer eenige twyfelagtigheid geweeft. 
Jk heb het Panvlies van een Hond met Olie 

van Vitriool geraakt, en hy fcheen ’er Ge- 
voel van te hebben. De zelfde Proeven, door 
my in % werk gefteld op een anderen Hond, 

had- 
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hadden den zelfden uidlag niet: want het Beeft 
gevoelde niets het minfte. Om kort te gaan, 
een Kat, welker Panvlies ik beledigde, toen, 
het bloot gemaakt was, gaf Gevoeligheid te 
kennen. | 
‚Op een anderen dag ontblootte ìk in eene Kat, 

die zeer vlug en onruftig was, het onderfte ge- 
deelte van den rand des Voorvoets (Tarfus), en 
het Beenvlies benevens de Banden die de Been- 
deren bedekken. Ik fchroeide dezelven met 
Olie van Vitriool, en het Dier gaf de minfte 
fchreeuw nict. 

Ik maakte het Vlies van % Scheenbeen en 
Gewrigtskasje van de Knie bloot. Ik opende 
dit Kasje, en liet’er zo veel Olie van Vitriool 
in druipen, als genoeg was om de gantfche Op- 
pervlakte van de Beenderen, die vanhet Kraak- 
been , als ook het Vlies dat de Beenderen, en 

% gene de Kraakbeenderen inwendig bekleedt, te 
bedekken. Alles werdt verfchroeid, zonder dat. 

het Dier eenig bewys gaf van Pyn : maar toen ik 
de Zenuw vatte, die met de Peezen der Buig- 
fpieren van den Voet nederdaalt , wierde het 

dol van Pyn en gaf alle tekenen van de uiterfte 
woede, 

Ik ontblootte een gedeelte van het Beenvlies 
aan de Hiel van een Muis, een weinig voorly- 
ker dan de Tendo Achillis. In een Hond maakte 
ik ’ Gewrigt van de Knie bloot, brandende 

hetzelve met Vitriool. Ik nam de Huid weg, 
in een anderen Hond , van ”t Gewrigt der Knie, 

1. Drer. van 
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van Gen Band der Kniefchyve en de krüislingfe 
Banden. Deeze deelen beledigde ik met Olie 
van Vicriool en_ met het Mesje: Alle deeze 
Dieren hielden zig (hl, hoewel de Jaacfte een. 
zeer fcherp Gevoel had gehad van de. kleine, 
Sneedjes, welken ik in zyn Vel maakte. 
“Aan een Hond faced ik het Gewrigtskasje 
van de Knie door, zonder dat het Dier eeuig 

kenteken gaf van Pyn; daar het voor de Kwer- 
fauren van de Huid zeer gevoelig, was. Ik be- 
ledigde het ontbloote Beenvlies van een Hond, 
die ’er zeer weinig aandoening van hadt: maar 
dit Beeft hieldt niet op met fchreeuwen., zelfs 
wanneer ik *er niet.aan raakte: het verdubbelde 
zyn gefchreeuw, wanneer men, aan zyn Huid 
kwam: zyne Wonde werát genezen zonder hulp- 
middelen en zonder toevallen, en het was ”er , 

in ’ loopen of fpringen, niet het minfte door 

belemmerd. Den zelfden uicflag heb ik gehad 
in verfchcide andere Proefneemingen op Hon- 
den en Geitjes, in welken ik de Peezen van de 

uieftrekkende Spieren des Scheenbeens , als ook 

het Gewrigt van de Knie en het Beenvlies , prik= 
kelde , fchroeide of fcheurde. Zelfs heb ik, 
fomwylen, het Beenvlies en de Peezen gecau- 
terizeerd met Lapis Infernalts en Sublimatum Corro- 

„fioum, zonder dat deeze Dieren eenige-fchreeuw 

gaven of eenige Pyn gevoelden ‚ indien ik ?er 
niet mede aan de Huid raakte. Nogthans wa- 
ren verfcheide deezer Dieren tot fchreeuwen en 

klaagen zeer geneigd. ’ 
Voorts 
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_ Voorts ontblootte ik het Panvlies van een an- 
deren Hond, Zonder dat dezelve het minfte daar 
van fcheen te lyden. Daarna, maakte ik het Ge 
wrigt van de Knie , aan de buitenzyde, als ook 
den Band van die zyde, bloot. Ik flak in het 
Kasje eene Pakkers Naald, en prikte hetzelve 3 
doende vervolgens de ‘Naald dwars door het 
Gewrigt heen gaan, zodanig dat zy aan de an- 
dere zyde uitkwam. Het Beeft fcheen geen 
Gevoel van Pyn te hebben , behalve, toen ik 
het Velaan de binnenzyde met de Naald door- 
boorde. Dezelfde Proefneeming op een Geitje 
herhaalende, gelukte zy tot verwondering. 

De Heer Caflel/ brengt eene groote menigte 
andere Proefneemingen by, die volmaaktelyk 
‚met de mynen overcenftemmen. De uitflag is 
‘altyd de zelfde geweeft, en deeze Dieren-heb- 
ben geen het minfte teken van Pyn getoond, 

Een Soldaat met Hagel aan zyn Voorhoofd 
gekwetft zynde, was ik by de Verbinding tet 
genwoordig, en gaf den Heelmeefter eenige on- 
derrigting. Onderwyl kreeg ik begeerte, om 
my , aangaande de Gevoeligheid van het Been- - 
vlies,te voldoen. Ik raakte * zelve aan en druk 
te het met de Sonde, zonder dat de BONE 
kk merkte. 
De Heer Schlötjen, Chirurgyn- Major van ’ 

Regiment van Blok , Schoonbroeder van Mr, 
Walflorf, werde genoodzaakt zekere Vrouw 

het Been af te zetten. „Wanneer hy, in de O? 

peratie’, aan het’ affehraapen van -% Bacnvligs 

E Deer. toe 
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toe was, gaf hy de Lydercs te kennen, dat ny 
een Lighaamsdeel ging fnyden, welks Erle 
heid het noodig was te weeten, en verzogt haar, 

te letten op het oogenblik, wanneer hy hetzel- 
ve doorfnyden zoude. Zy gaf ’er agtop, en 
verklaarde dat het haar niet zeer deedt, en haal- 

de haar woord niet in, toen de Operatie was 
voleindigd, | 

Ziedaar een menigte Proefneemingen, famen- 

loopende om te bewyzen, dat het Beenvlies 

(Persofleum) , tc zy gefchraapt, gefneeden, afges 

fcheurd of verfchroeid wordende, nimmermeer 

Pyn veroorzaakt hecft. Ten opzigt van het 
Panvlies (Perscransum) fchynt zulks nog niet ee 
ven zo klaar te zyn beveftigd. Daar zyn Die: 
ren geweeft, die, door hun geklag, de Opera- 
tien, welken men daar aan verrigtte, fcheenen 

‘te gevoelen. Andere uitkomften, en inzonder- 

heid de Proefneeming op een Menfch, fchynen 
te bewyzen, dat het ongevoelig zy geweeft. 

Men zal, in deeze onzekerheid, beft doen , zig 

niet te verklaaren ten opzigt van hetzelve, en 

de beflifing daar-van over te laaten tot andere 

Proeven. 
Ik kan niet nalaaten by deeze gelegenheid 

aan te merken, dat alle Geitjes, Honden en 

Katten, welker Gewrigtskasje van de-Knie ik 
had geopend , gefneeden en gefchroeid, met 

eene verwonderlyke aten genezen zyns 
en dat derzelver Huid, door eene nieuwe Cellu- 

fofiiet , aan het Gebeente is vat geplakt ge- 
wore 
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worden. Ik heb de noodige gelegenheid niet 
gehad, om na te gaan, of deeze Dieren zonder 
Gewrigtsverftyving geneezen werden, en ofer 
uit dit Gevolg iets te befluiten zy ten opzigt van 
den Menfch, in wien, algemeenlyk, de Kwet- 
fauten der Gewrigten, vol gevaar, en moeielyk 
ter Geneezing, worden geagt te zyn. 

AANGAANDE HET BUITENSTE OF DiKKE 

HERSENVLIES EN DESZELFS ONGE- 

VOELIGHEID, EE 

_De Heer Zinn en ik, het Dikke Herfenvlies 
(Dura Mater) bloot gemaakt hebbende in een 
Hond, zo prikkelden wy hetzelve met de Punc 

‘van e€n Pennemes en met bytend Sublimaat. 
Het Beeft fchreeuwde niet, het hadt geene Stuis 

pen, en liet geen teken van eenige Pyn blyken;, 
daar het ondertuflchen het knypen in zyne Huid 
zeer hevig gevoelde. 

Ik nam de Herfenpan wee met een Beitel en 
klein Hamertje. Met dit Werktuig gaat het 
fchielyker dan met de Trepaan, en het Dikke 
Herfenvlies wordt ?er veel beter door bloot ge- 
maakt. Daar is geen gevaar om hetzelve te bes 
fchadigen, indien men ?er flegts een. weinig han- 
digheid van heeft. Somwylen komt ’er „wel is 
waar „ eene Bloedftorting, doch dezelve gaat 
ras over , of zy kan hietelyk, door middelvan 
een Spons, die met Brandewyn doordrongen iss 
geftempt worden. In deezen toeftand prikkel+ 

5 Deen. de 
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de ik het Dikke Herfenvlies met de punt var 
een Pernnemes en met Olie van Vitriool, zonder 
dat het Dier ’er eenige Pyn of Trekkingen van 
fcheen te hebben. 

Deeze zelfde Proefneemingen heb ik in ’% 
werk gefteld op Honden van verftheiderlei 
grootte, op Katten , Rotten en Geitjes: maa- 
kende het Dikke Herfenvlies bloot , en dan 

hetzelve prikkende, ‘fcheurende; f{nydendes 
brandende en fchroeiende , zonder dat eenig van 

deeze Dieren het minfte bewys gaf van Gevoe= 
ligheid. De Heer Walflerf beroept zig op ze- 
ven Waarneemingen, door hem in tegenwoor- 

digheid van my gedaan: de Heer Loeber haalt 
eene andere aan en de Heer Zimmerman fpreekc 

van nog eenigen. Die allen zyn met de zelfde 
duidelykheid gelukt , en zonder dat zy voet kon= 
den geeven, om met reden eenige twyfeling te 
maaken, . Ik agt dezelven genoegzaam, om te 

bewyzen , dat het Harde Herfenvlies ongevoelig 
is. Zie hier eene, welke de Heer Zaun gelegen-. 

heid gehad heeft op een Vrouwsperfoon in % 
werk te ftellen. 

Eene Veneriaale Carsés hadt het Voorhoofds= 
been doorboord, en het Dikke Herfenvlics lag 
bloot. De Heer Zinn raakte, drukte en prikkel- 
de hetzelve, zonder dat de Patient daar eenig 

Gevoel van hadt, zo lang men dac Vlies alleen 

beledigde : daar zy een zeer fcherpe aandoening 

hadt , wanneer haar gezonde Vleefeh geraäkt 
werdt: 

Ik 
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Ik Ehfooin niet hier by te brengen ’ gene my 
onder % leezen voorgekomen is, doch zal my ak 
vreden houden met drie Schryvers, die zelf 
niet dan uit Ondervinding fpreeken. De Heer 
la Motte verhaalt (a) ‚- dat hy geene Gevoelig 
heid in ’ Harde Herfenvlies ontdekt heeft, in 
Lyders ‚daar hy dit Vlies na de Operatie van 
de Trepaan opende. De Heer Defaiffè heeft een 
Steentje vyf dagen zien blyven zitten in de Her- 
fenpan en in het Herfenvlics, zonder dat, ge= 

duurende dien gantfchen tyd, de Lyder cenige 
vermindering van zyn Verftand of eenige-de al- 

lerminfte Stuiptrekking onderging (b). Mr. 
Petit, de Geneesheer, verhaalt, dat een Hond; 
in welken het Dikke Herfenvlies werdt geprik- 
‚keld doer puntige Schilfers, die daar aan gehegt 
bleeven, niets overkwam dan de Lammigheid ; 
een Gevolg van de drukkinge der Herfenen 

| (C). Alle deeze uitkomften moeften veel nadeeli- 

_ger zyn geweeft, indien het Dikke Herfenvlies 
de zitplaats of de oorfprong des Gevoels of der 
BeWeesijg ware, 

' AANGAANDE DE BEWEEGING.- DER Her: 

SENEN; OVEREENKOMSTIG MET DE 

ADEMHAALING. 

En langen tyd had ik eehe beweeding be- 
fpeurd 

a) Chir. Complete. Tom. II. 
(b) Obfervat. de Chirurgie. p. 204; & fuivs 
(ce) Lettre a un Medicin. p,‚ 10. 

L Deer. Zal 
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fpeurd in let buitenfre Herfenvlies;» doch ik 
fchreef dezelve-toe aan de Close van- des- 
ze fs Slagaderen: en die-der Herfenen; Belyk het 

‘Gevoelen van. Boerhaave is, en niet zonder grond. 
Men ziet ifderdaad-deeze Slagaderen kloppen, 
wanneer de Herferipan is weggenonien stern Zy 
“zyn het alleen, die eenige beweeging geeven aan 
het Dikke PrAravlikes geduurende den gant- 
fchen tyd, dart lietzelve aan de Herfenpan ge- 
‘hegt blyft. Men moethetzelve út dientoeftard, 
in welken het door de Natuur is’gefteld , bren- 

gen „om ’er eene beweegirg in te'bemerkén, die 
met de Ademhaaling ovéreenkomtftig is. 

-— De Herfenpan van eén-Hornd met de Trepaan 
doorboord zynde, zag ik , met den Heer Zum, 

‘de beweeging van het Dikke Herfenvlies, wels 
ke niët opliieldt, wanneer dit Vlies gefcheurd 
werdt of gefchroeid. Het waren de Slagaders 
der Herfenen, die diet Deel In haare’ Uicfpan- 

ning Draflole) opligtten, en hetzelve zakte een 
weinig in lret Bekkeneel neder ‚ wanneer de 
‘Slagaders in haare Toeknyping-(Syf?olé) waren. 

Ik opende de Herfenpan van een Hond, en 

ontblootte het Dikke Herfenvlies, dat in rufte, 
was, wôrdende alleenlyk door de Klopping der 
Slagaderen opgeligt, en de Herfenen te gelyk. 
Dewyl deeze beweeging niet overeenkwam 
met de befchryving van den Heer Schligting, 
zo kreeg ik in ’ hoofd „ dit Vlies. van Be 
Herfenpan afte fcheiden , hetzelve met den 
Vinger nederdrukkende. Hier van hadt ‘bet 

Dier 
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Dièr gevodl, en begon te fchreeuw
en. Zo dra 

deeze aanhegting weg wa
s,zagen wy ‚ niet zon- 

‘der veel verwondermg 4; de-Herfenen, geduu- _ 
tende een goed. Kwartier Uurs, de beurtlingfe 
beweegingen der Adembaaling volgen.… Als het 
Dier inademde (a), zakten de-Herfenen in het 
Bekkeneel neder, even of zy ’er door zuigingin ge- 
trokken-werden;byna opde zelfde wy ze ‚fehoor 
met minder geweld, als-de Long geduurende 

ie, de Inademing, ì in de Borft terug gaat, wanneer 

EE 

%er van buiten een Opening is gemaakt. In de 
Uitademing hefte zighet Brein op met het Dik. 
ke Herfenvlies; het vervulde ’t gantfthe Bekke- 
neel, en ligtte tevens den Vinger op‚die de Her- 
fenen drukte. Men Gelert heide deeze bewee- 
glbg Bemakkelyk van die der Slagaderen, zynde 

e= of viermaal zo feel. Zy is de uitwerking 

biet” van cen vermogen dat aan het Dikke Her- 
‘fenvlies behoort; want Zy houdt fand, wanneer 
men % zelve weggenomen heeft en het Brein, 

älleen!yk: bedekt zyrde met ‘het Dunhe Herfen- 
vlies (Piá Mater), heft zig op en daalt neder op 
de zelfde wyze, ten tyde als het Dier ùit- of in- 

_àdemt. “Wy-openden, by zekere gelegenheid, | 
den Sinus Falciförmss „en zagen’er het Bloed zon- 
der krage, zondér- delen en zonder Klorping, » 

_sbitvloeijen. p Dé 

„(a) Het zyn bykans drie Jaaren, dat de Heer Dokter 
Fei lyook, deeze Proefneeming gedaan, en’er ber: vange 

; Eide eeft aan de Akademie der Weetenfchappén’, in 

| 
ee 

&en uitmuntend Vertoog, door hem dezelve voorgelezen. 
Ï. Deer. | Ll 2 Î 
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De Herfenpan van cen Hond geopend heb- 
bende, zonder het buitenfte Herfenvlies te be- 

hom ‚ befpeurde men ?er geene beweeging 

a, zo lang hetzelve aan ’t Been gehegt bleef. 

Ĳ bhcidde % zelve 'er af met myn Vinget, en 
het begon beweegingen te maaken’, met de A- 
demhaaling overeenkomftig , ten minfte een half 
Uur lang, dat wy deezen Hond mer veel oplet- 
tendheid befchouwden.. Het Brein werdt, ge- 
duurende de Uitademing, met kragt opgeligt, 
en drukte den Vinger, welke daar tegenaan 
gehouden werdt, terug. In de’ Inademing 
daalde het neder, en liet aan het Bekkeneel een 
ledige ruimte. Ik rekende toen ?er genoeg van 
gezien te hebben, en dat de beweeging der Her- 

fenen hier door ten vollen was beveftigd. 
Schoon ik door andere bezigheden belem- 

merd’ ware, zag ik er, een volgende reis „in 
een Hond, meer. van dan ik begeerde; -Wan- 
neer het buitenfte Herfenvlies van ’ Bekkeneel 
was afgefcheiden , kwamen:de Herfenen in be- 

_weeging en volgden de beurtwiflelingen der A 
demhaaling. Zy zwollen, geduurende de Uit- 
adenting, en daalden onder de Inademirg neder. 
Ik fheed een gedeelte van dat Vlies weg en 
maakte de Schorsagtige zelfftandigheid bloot: 
niettemin bleef de beweeging der. Herfenen even 
geregeld als te vooren. 

Ik deed een andere Proefneeming op een Kar, 
waar door myne hope aanwakkerde. Daar was 
„wel geene beweeging der Herfenen , zo lang 

her 
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het buitenfte Herfenvlies' gehegt. bleef aan, het, 
Bekkencel, zelfs onder het kryten van het Dier: EAN 

maar wanneer sik dat Vlies medergedrukt ; en 
deszelfs. kleeving aan het Been weggenomen. … 
had , begonnen de, Herfenen de beweeging der 
AalBahinlât te volgen ; ligtende, zig Op stere 
wyl het Dier de Lugt uitliet, en nederzakken-, . 

de, wanneer de Long werdt uitgefpaanen. Ik, 

nam het Dikke Herfenvlies weg, en de zelfde be: 
weeging-hieldt aan in de Herfenen, nog bedekt; 
met-het Danne Herfenvlies (Pra Mae 

‚toen het Beeft op. * punt ‘was om-te ferven ,: 
kon men geene zwelling noch inkrimping - be 

fpeuren „ zelfs niet terwylhet kreet. 8 
Deeze Proefneemingen heb ik herhaald. op. 

8 Honden en Katten; doch zy zyn my niet altoos. 

gelukt. Ik bemerkte, dat deeze beweeging 

niet plaats hadt, dan by :fterke Inademingen. 
Om die reden-bedagt ik, een deezer Diesen te 
worgen,-toenik die beweeging niet befpeurde, 
om het te dwingen, dat het met meer kragt A- 
 demhaalde. Zulks flaagde naar wenfch, en de 
_opligting der Herfenen, geduurende de Uitade- 

ming, als ook. derzelver nederzakking, terwyl - 
_de Inademing et zyn toen zeer zigbaar 
ge weeft. 

In cenige Mi; onderzoeken willende kh qp 
het Agter-Brein (Cerebellum) insgelyks de be wee- 

‚ gingen der Ademhaaling volgde , heb ik zulks 
niet bemerkt, ziende alieenlyk een foort van in- 

Ì. Deen. Ll3 krim- 
in 
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krimping , door welke is van ’% Bekiencel 
afweek. ) iof! 
Uit alle myne iectddernihrdns en-die van 
Walflorf , over * zelfde Onderwerp gedaan, 
volgt: zoor eerf}, dat men, geduurende den 
gantfchen tyd, welken het buitenfie Herfenvlies 
(Dura Mater) aan het Bekkeneel gehegt blyfc, 
in hetzelve, noch ook in de Herfenen, eenige 
beweeging befpeurt , uitgenomen de Klopping 
van de Slagaderen: zen glenn dat men, wan- 
neer het gemelde Herfenvlies van de Hesfeen 
is gefcheiden , in dezelven twee beweegingen 
kan zien, waar van de cene ontftaat uie de Klop- 
ping van de Slagaderen der Herfenen, de ande- 
re de beurcwiffelingen der Ademhaaling volgt: 
ten derden, dat de beweeging niet altoos kenne- 

lyk is uic hoofde van oneindig veele Omftan- 
digheden, en dat zy fterker is, als de Ademhaa- 
ling met meer kragt gefchiedt : zen vierden, dat 
de Spa Falcyformis geene Klopping heeft. 

H. 

W AAR- 
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‘Vit sen Brief v van den. Heer Darzuc, k ‘ Daktor 
we enceskunde, te CAILLAN in Vrankryk, 
k a den Heer Morinarb, Dokcor-Re- 
wi _ gene val EEL be Genee Kuil 7 
„Basta de op de Univerfiteie van Arzoo / 
MS 40 VS d Red iis \ i U 

pen Periodique Pp; Herv aeng de Med icine, &c. April 
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En. dolle, Wolvin viel, „den 22 Juny 1751 
4 by nagt » gantfch onverwagt aan op grs ei, 
eenige Koornmaaïjers, welken zy vondt flaapen 
in de Velden van Pugeton (*). „Zy beet de 

mees- 

(*) [Dit is een Vlek of Dorp, een Uur gans beweften 
de Biffchoplyke Stad Frejus , welke in ’t Zuiderdeel van 

Provence aan de Middellandfche Zee, ín ’t byzonder 
aan de Baai van Frejus, tuffchen St. Tropez.en Antibes, 
degt.] - L 
LL Deen. Ll 4 
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meeften derzelven in het Aangezigt. Twee Ita= 
liaanfche Pelgrims ,- leggende aan de-zyde van 
den gemeenen Weg naar Frejus, werden nog 
deerlyker door dat Dier mishandeld, « De jong- 
fte hadt, over zyn gantfche Lighaam, gaten van 
het byten, en uit zyne-Billen, waren flukken ge- 
vreten. Den volgenden avond zag men dezze 
Wolvin de Rivier Argent overzwemmen, en 
vliegen. in bet Huisje van den Veerfchipper, 

wiens Zoon, Claude „Abeille, zy in de handen den 
blooten Arm beet, en deszelfs Broeder door de 
Kleederen been. Een Katalaanfchen Muilezel- 
dryver. verfcheurde zy % geheele Aangezigt. 

Vervolgens , eene Myl van daar, vallende in 
eene Koornfchuur te Sr. Raphaël *), fcheurde 

Zy eenen Emmanuel Beuf den Mond, en nam, 
met eenen Beer of Slag, verfcheide. zyner Kte- 

zen weg. Niet minder deerlyk teifterde zy 
drie of vier van deszelfs Medgezellen. Zy vrat 

Honden op en vermoorde alles. wat leeven hadt, 

dat haar voorkwam, tot dat men eindelyk % ge- 

luk hadt van dit dolle Dier te dooden. 
Alle de gebeeten Perfoonen, ten getale van 

vyftien of zeftien „ dee ve de twee Zoors 
van den Veerfchipper van ‘de Rivier P Argent, 
die geene voorzorg gebruikten , dan ae 

Wonden fchielyk te waffehen met heeten Wyn , 
„en vervolgens zig verfcheide maalen in de Zee te 

‚_baa- 

© [Een Dorps omtrent een Uur gadhs beooften de 
Stad Frejus.] 
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baaden), bevonden zig”den volgenden dag in 
Hospitaal van Frejus , daar men zig te vrede 
‘hieldt ; derzelver Wonden alleenlyk te verbin= 
den met een kragtig gemaake Digeflef, en hun, 
eenige Giften van het Poezjer van Palmar zus, by 
herhaaling, telaaten inneemen. Egter nam men 
ook zo veel moeite, van de afgevreten Billen 
des Pelgrims te bedekken met den Pleifter. van 
geftampte Nooten, die door Paulus ZE gineta 
wordt aangepreezen. 4 

Vernomen hebbende, dat men in deeze Om- 

ftandigheden zig niet haaftte om kragtiger Hulp- 
middelen int werk te ftellens; Et ook het 
Gerugt hier nog verfpreid werdt, dat de Wol- 
vin, welke men hade zien eetenen de Rivier een 

en aen overzwemmen „niet dolzoude ge-_ 

weeft zyn; oordeelde ik my zelf door Menfch- 
hevendheid verpligt, eenige moeite op my te 
neemen, om zo veele ongelukkigen , ware het 

mogelyk, te bewaaren voor de dood, die 
ik anders onvermydelyk agtte. Daarenboven 

wenfchite ik „door herhaalde Proefneemingen 
ste onderzoeken, of ’t gebruik van ’t Kwikzilver 
my wederom zo voordeelig gelukken. zoude, als 

uit myne voorige Waarneemingen is gebleeken; 
en of ik, door ’ bekend maaken van een beften- 

dig gocd Gevolg van deszelfs gebruik, eindelyk 
het vooroordeel zou kunnen overwinnen ; van. 

__de genen, die zig daar van niet willen bedie- 
nen. Welk een gunftiger gelegenheid , dan die 
van zo veele Perfonen, byna allen gebecten aan 

L Deen. Ll 5 % 
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% Aangezigt, eene zo gevaarlyke plaats, gelyk 
men weet, en-welks Wonden tot nog toe altyd. 
van de Watervrees (Hydrophobza) waren gevolgd 
geweeft! Welk eene gelukkige Proefneeming tot 
bevordering van de Geneeskunde! Ik deed aan, 
de genen, die het beftuur hadden, aanbieding 
om deeze deerniswaardige Perfoonen. voor niet 
te behandelen. „Ik wilde her nie: vonderneemen, 
dan met de Geneesheeren en Heelmeefters. die 

er toe gefteld waren, en eenpaarig- met hun,‚te 

werk gaan omtrent eene zaak, dic. van zo veel 
belang is voor de Gemeenfchap ;… doch ik had 

het geluk niet, van te verkrygen ’-gene ik Pik 
ZOgt. 

Bhrsinië tyds was ’er noodig om alle de 
Wonden van deeze Perfoonen. te doen toeloo- 

pen. „Zy gingen in ’t kort weder aan hun 
Werk; uitgenomen. de twee Tcaliaanen , die ’t 
ergfte geteifterd waren. Geen van deeze Men- 
fchen was. bekommerd voor het doodelyk Toer 
val, ’t-welk hun binnen de veertig dagen over % _ 
hoofd hing. ng 

Eenige dagen na dit voorval , werd ik ont- 
booden door Cauvs, Schaapherder van ’t Dorp 
Revelt. F), die aan de Onderlip was gebeeten. 
Ik vond de Wonde reeds geflooten; hebbende 
de Heelmeefter , aan wien hy zig aanftonds toe 

betrouwd hadt, het Deel met twee Hegting-ftec- 
ken 

(*) [Dit Dorp legt ruim twee Uuren van Frejus naar’ 

Zuidweften.} 
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(pen famengenosed. Ik bêval! het Lideken. land 

te. wryven met een Linnen, Lap, gedoopt i in A= 

zyn en zout, teneinde de Wonde , ware het 

_doenlyk,weder te-opsnen zenik {chreef den Heel, 

meefter de manier voor ; welke ik. de bek waams 

fte oordeelde „om deezen. Man te behoeden 

voor de Doiheid;- beveelende dat hy hem zou A 

derlaaten, doen baaden, verfcheïde maalen. Pur- 

geeren met Turbsth Minerale, enden geheelen 

tyd, die tot de Geneezing vereifcht werdt, aan- 

houden met de M erkursaale Wryvingen. Twinúg 

dagen daarna, wanneer de Heelmeefter oor- 

deelde ‚al dat noodig was gedaan te hebben, 

liet by hem naar huis gaan, Toen begon de 

Dolheid zig reeds te Frejus te openbaaren. « 

„De eeríte die aan de. Watervrees ftierf „was 
een der jonge Italiaanen, die zo deerlyk waren 
gekwetlt geweeft. Op den twintigften dag hadr 
hy een groote afkeerigheid van drinken. Zyn 
zagtzinnig Humeur «en Jongheid- van Jaaren, 
(want hy was nauwelyks tien Jaaren oud „) maak- 
te dat de Toevallen zig. niet geweldig in hem o- 

penbaarden; ‚zo dat men.hem niet aangetaft oor- 

deelde te zyn met eene Kwaal, die in hev Hos- 
pitaal’ weinig bekend was, en waar van men 

„waarfchynlyk zonderlinge « denkbeelden — hadt. 
Zyn tweltand werde veeleer toegefchreeven aan 
hec Vuur, dat men zeide gekomen te zyn in-zy- 
ne menigvuldige. Wonden, en miffchien werdt 
dit Gerugt niet verfpreid, dan enkel om de mede- 
genooten van zyn ongeluk niet ongeruft te maa- 
L Deer. ken; 
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ken: doch toer er reeds een menigte Hondert 
en Vee, het cen voor, het andere na, aan de 
Dolheid geftorven was , kon men de oorzaak 
daar van niet ontveinzen. Onder de overge- 
bleevenen wierdt de verbaasdheid algemeen, en 
drie, die ’er het meeft van aangedaan “waren, 

kwamen my te Grimaud (*), alwaar ik my toen 
bevond , opzoeken. 

„Ik oshaeke wel dra , zo aan hun bettoks 

ken en droevig Gelaat , als aande doove 
Pyn in de Lidtekens hunner Wonden , dat 
de Watervrees niet lang verborgen blyven 
zou. Ik wilde hun by my houden, om ?’er met 

zorgvuldigheid tegen te waaken; maar hun «daar 
toe niet hebbende kunnen overreeden, deed ik 

hun voor niet zo veel Merkur1aale Pomade toedee- 
len, als zy noodig hadden, met de vereifchte on- 
derrigting om dezelve te gebruiken. Ook beval 
ik hun op het nadrukkelykfte , dat zy alles moes- 

ten laaten ftaan; om te doen ’t gene ik hun voor- 

fchreef,, indien zy het gevaar, ’ welk hun on- 
vermydelyk over % hoofd-ging, ontkomen wil 

den. Twee hunner waren op verfcheide plaat- 
fen aan het aangezigt gebeeten geweeft, en Em. 
manuel Beuf , van wien ik hier voor fprak , waren 
vyf of zes zyner Kiezen uitgerukt , de hoek van 
den Mond en het Tandvleefch opgefcheurd, en 
zyne Wonde was toen nog open. Ik geef Uin be- 

den- 

—_(*) [Een Plaats aan de Baai van dien naam, naby de 
Stad $%. Zropez. j 

+ 
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denken, Myn Heer, of ik niet ongeruft moeft 
zyn, huntelaaten gaan, weetende dat zy zo naa 
aan hun verderf waren. 

Deeze Emmanuel Beuf was de Babiche die, 
mid brij inziende het gevaar, ’t welk ik hun 

‚had wvoorgefteld, alles vaaren liet om de Wry- 
vingen, volgens myn Voorfchrift, in? werk te 

_ftellen.. Hy deedt zulks zo vlytig en befmeer- 
‚de zelfs zo dikwils zyne Wonde met de Merku- 
raaale Pomade, dat de Kwyling, gevolgd van ce- 
ne zwelling der-Klieren van. de Keel en der 
Zwelgfpieren , wel dra zig-openbaarde. Het 
was, beken ik, beter geweeft, eerft de Voor= 
bereidende Middelen te gebruiken, maar, by 

de aannadering van een onvermydelyk gevaar, 
moet men dikwils-de Kuur verhaaften. Ver- 

baasd zynde wegens dit Toeval, % welk-hy de 
Watervrees meende te zyn, waar voor ik hem 
nogthans had gewaarfchouwd; begaf hy-zig naar 
»Hospiraal van Frejus. Aldaar deedt men, ge- 
lukkig, hem Aderlaaten en Purgeeren.. Dit hielde 

hem, geduurende drie Weeken, in eene gere- 
gelde Kwyling. De medegenoot van zyn on- 

„geluk, verzuimd hebbende het zelfde. hulpmid- 
del te gebruiken „ ftierf aan de Warervrees, vyf 
dagen na dat zy by my geweelt waren; oe 

__ mede deszelfs Vrouw. 
De Perfoon, genaamd Cauot, ten opzigt van 

wien ik reden had om geruft te zyn: dien ik 
__trapswyze Wryvingen had doen ondergaan, en 

_ die meer dan twintig dagen de Doeken om ge-. 
IL. Deen hou- 
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houden hadt: deeze Pesfoon , zeg ik, fchect 
toen in ’t geheel bevryd te moeten zyn van zo- 
danig een ongeluk. Ìk- had ook Pech andere 

-gedagten. Hoe verbaasd was ik defhalwe; toen 
zyn Vader my kwam berigten; dat hy-de K waal 
feeds twee dagen ‘haët op % lyf gehad zonder 
eenige andere: Toevallen egter , dan eene “be. 
zwaarlykheid , die hem eensklaps onder % drin- 

ken overkwam, terwyl hy geene volftrekte af: 
keerigheid “hadt: van. drooge Koft vof Vopten; 
hebbende zig die twee dagen in Zee gebaad. 

Ik liet alles fiaan;, en pas om bem te helpen: 
Te St. Matime (*) gekotnen zyndes alwaar: hy 
zig bevondt, befpeurde ik , zo dra ik by hem 
kwam, dat zyn Zenuwgeftel in eene geweldige 
beroering ware. Hy trilde; hy hadegrillingen 
over zyn gantfche Lighaam 5 de Peezen Zyner 
Armen ondergingen rukfprongen en Scuipagtige 
trekkingen. Hy hadt toen twee dagen geklaagd 
over Pyn in de Keel, die hem seins was 
zapgekomen; zo als Hp zig aan de kant vanee 
ne Bron bevondt, waar uit hy hade gedronken. 
Hy was niet vry van Koörts; zyn Pols bevond 
ik een weinig aan den fnellen kânt en ‘hards 
doch de Hitte zyns'Lighaams was gemaatigd: 

Ik liet hem een braave Aderlaating doen. Het 
Bloed hadt den minften druppel Weiagtieheië 
niets het vereoonde zig beftendig donkerrood 

en 

(*) [Een Viffchers-Dorp aan de Baai van Grimaud, en 
twee Uuren beooften die Plaats gelegen. 
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vride: éenemaal geftremd 5 follende Lans 2 als 

het in ’% Kommetje viel. „Een Uut daarna, ons 

„betuigende dat by“ gâarn zou willen braaken; 

‚sem, zo hy zeide, iets uit te werpen „’t welk hem 

vn drinken Jaffig was ; zo gaf men kem vier 

„Greinen Turbith Minerale ; gefimolten’ in een wei- 

“nig Syroops waar op hy een” Glas Water, met 

“euiéhenpoozingen „ dronk , * welk hem vel 

kens, als hy zwelgde , afehien te fluiten. De 

EERS: die hém, eenigen tyd daar mas 

“in grooter veelheid werdt ingegeven , veroor- 

zeakte geen de minfte walging. « Déwyl'de 
agt Vamiderde „ deedt ik hem naar de Zee 
„geleiden, van welke hy nraar eenige Schreeden 

“hf zyn verblyf- hadt; en ik maakte, dat hy 
Zer tegen zyne wil in geworpen wordt, ja dât 
“men hem zelfs verfcheide maalen onder Water 

„dompelde. In’ gaan derwaards, zou men ge- 

_gegdhebben, dat hem niets deerde, doch toen 
hy midden in’ Water getrokken wäs, bleek het 
uit zyn geklag en geftadig zugten, dat hy ’ef 
veel dan te Iyden hade; gelyk hy ook, dikwils ; 
al zyne kragt in *t werk ftelde, om ’er uit te ko- 

“Men.” Men hieldt hem ’er een Uur in, doekt 
met geweldige en Stuipagtige 8e Woelderen: 

s _… Van ‘het baaden terug gekeerd zynde, dronk 

« “hy veel Melk met Garftewater verdund. … Als 
“mên hem vraagde , ‘waarom hy onder % drinken 

“Zo voorzigtig ware ; antwoordde hy: dat het 
wâs uit vreeze van'te zullen fikken; det by het 

_ Vogt, niet dan by flokken ‚ kon gers 5 dat 
oc}, Deer. hy 

Pd 
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hy zyne Pynen alsdan voelde vermeerdereiú 

door de onmiddelyke aanraaking des Waters, ’ 

welk, zo dra het in de Maag gekomen. Was , 

hem geen de minfte Pya veroorzaakte. Voor ’ 
overige fcheen hy zeer geruft te zyn, hebbende 
nogthans onophoudelykGrillingen over zyn Lig. 
baam en Spanning der Manlykheid. In % mid-- 
den van de nagt dompelde hy zig zelf in-een Bad 
van laauw Water, dat men voor hem hadt ge- 
reed gemaakt : maar by fprong ’er tweemaal 

met geweld uit, en wilt ?er, een Kwartier daar 
na, zig uit te werken , ondanks alle poogingen, 

die aangewend werden om hem daar in te houden. 
Den anderen dag, ’s morgens, verzogt hy.ons, 

wederom, te mogen braaken, klaagende, dat 
gyne Keel overftelpt was door eene menigte dik- 

_ ke taaie Slym, welke hy niet dan met veel moei- 
te kon uitroghelen. —Wy gaven hem nog eeni- 
ge Greinen Zurbsth Minerale, by tuilchenpoozin- 
gen, in, met een bekwaam Vogt, en op % laat- 
fte aangezet door een fterke Gifte Tartarum Sti- 
biatum. Hy dronk verfcheide Glazen warm Wa- 

ter; hy fiak de Vingeren in de Keel, en, na 
een menigte vrugtelooze poogingens; gaf hy 
piets over dan eenige Lepels vol van het Vleefch- 

nat, % welk hy vooraf hadt ingenomen. 
Te twee Uuren ’s namiddags verhefte zig zy= 

ne Pols meer en meer; hy fcheen geheel met 
Zweet bedekt te zyn, en werdt fchielyk bevan- 

_gen met Toevallen van Stuiptrekking. Hy «ril 
de en beefde , hy fmeet zig op den grond, gelyk 

iemand 
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ilkes die de Vallende Ziekte Heérks swentele 
de zig een langen tyd buiten kennis ;-maakte ge: 
knars miet: zyne. Tanden en gaf Sehuim,tot den 

Mond: uit. «Van dit Overväl tot-zig zelf gekos 
menen bedaará zynde „ kon hy niet- daor het 
Vertrek loopen, dan waggelende; even als ie- 

mand die dronken, is, Toen de. Byflanders hem 

aanfpoorden om. te drinken „ fchonk. hy voor 
zig zelf in; „maar by de eerfte zwelging trok hy 
“zyne-hand metafgryzen terug, blaffende als een 
Hond „ met affchuwelyke -vertrekkingeri, van 
zyn. Geldt. „Verfcheide. maalen felde ‚hy. de 

zelfde. poogingen in ®t werk4 en zeides dat hy 
den ‚geheelen, Beker ledig-;zou.drinken ; maar , 
ma-zûlks vrugteloos te-hebben,bezogt, was, hy 
„genoodzaakt -daar van. af te zien, De Toevallen 
„kwamen hem op nieuwsaan; om, hem, verder niet 
te verlaten. Men zag. dat zyne Keel by tus- 

_fechenpoozingen zwol „ ven dat. zyne Tuffchenrib- 
„bige Spieren geweldig gefpannen ‚werden , zon- 
der dat de Ademhaaling daar door verhinderd 

fcheen te zyn. 8 

Op zulk eene wyze was hy in Ad ont- 

| toering; vän vier Vuren s” namiddags af-tot aan 
den, volgenden, morgenftond , wanneer Hes onder 

Neen TL Fe atas Ted et st ng 

DN 
+ 

…% fpreeken verftikte.. 
„ Dewyl ik geen de minfte hüipe kreeg van de 

Byfanders, zelfs niet van zyne Bloedverwantén, 
„die a allen de vlugt namen » En. daarenboven in 

«gen zo klein. Dorp,- als St. Maxame is „de aller 

gemeentte. hulpmiddelen niet te bekomen waren, fi 

k D EEL. Mm . zo 
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zo moeft ik alleen een droevige eit zy 

in ZyA Ongeval @). 
Nahet fterven van deezen, daar. ilerde minfté 

bekommering voor had, voorfpelde ik my niet 

fneer” iets--gunftigs ten. opzigt van” Emmanuel 
Beuf Dewyl ik egrer wit, dat hy genegen 
was, “zig nog verder over-te geeven-aan myn 
beftäur 4, zo ftond ik ’erfterk op aan, dat men op 
nieuws eenige Strykingen aan hem in % werk zou 
ftellen, om zyne Kwyling weder op te-wekken. 
De Zufters van het Hospitaal (b) zulks. vlytig 

waargenomen hebbende, kreeg hy de. Kwyling 
Eenige dagen weder: de Wond werdt: gefloo- 
tens'en, na dat hy dertien of veertien "zyner 
Medgezellen „ in den hoogften trap van Dolheid, 
hadt zien fterven , (dew yl menze telkens aan zy= 
ne: zyde bragt, wanneer de Watervrees zig in 
hun openbaarde) bleef hy ’er van-bevryd; en 
leeft nog heden, gelyk geheel Frejus zoude ge- 
‘tuigen ‘kunnen. Zyn Zoon die alleen een wei- 

% _ 

(2) Alzo deeze Schaapherder, van zyne tedere. Jong- 
heid: af „de Vallende Ziekte onderhevig was geweeft, zo 

moet men zig niet verwonderen , dat zyn dood werdt 
voorgegaan van alle deeze Toevallen ván Stuïptfekkinge , 
welken het-Gift der Doiheid zig te meer doet ópénbaae 
ten „aangemerkt hetzelve regtdraads {chynt te werken op 
het Zenuwgeftel. 
(b) [De Kardinaal de Abr. te vooren Bifchop. van 

Frejus geweeft, heeft dit Hospitaal geftigt, om bediend 
‘te worden door Geeftelyke Zùtters, of Klopjes', die hun: 
Werk maaken van de Zieken op te paffen, | 
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düg. gebeeten was, boven op, de regterhand,’ 
fierf drie Maanden daarna aan de Dolheid; 
miertegenfiaande men hem, het Poeijer van Pal- 
marius ingegeven, en eenige ligte Stry kingen i in 
% werk gefield had, om de. drie of vier dagen, 
aan het hefthadigde. Lighaamsdeel : „waar mede 
hy ook, wegens het laatfte Toeval, dat ‚zynen 
Ae over gekomen was, al te vroeg uitfcheid- 

_De Watervrees. werdt in hem voorgegaan 

van eene fchielyke Pya, welke, zig. Onderfchei- 
delyk verheffende onder het bykans verdweenen 
„Lidteken van zyne Woonde, allengs langs: zynen 
geheelen. Arm voortkroop , en niet ophieldt dan 

„aan de Keel; waar op, den derden dag, de dood 
volgde. 
ow, De etn, genaamd Claude Abeille, en aan 
den Ondei-Arm was gebeeten, oordeelde zig, 
„miet zo zeer om dat by den Arm in heet gemaakten 
Wyn gedompeld. hadt, als-wel , om dat, reeds om- 
„trent negen Maanden geleden, alle de Medege- 
nooten van,zyn. Ongeluk, de een, voor de ander, 
waren om ’% leeven geraakt » van alle gevaar be- 
vryd. „Egter gebeurde het, wanneer.hy by toe, 
val, aan de plaats,’ daar-hy, was gebeeten , „een 
ftoot. kreeg van een ftuk Houts, % welk hy, in 
de Rivier fineet, dat het Lidteken op % eigenfte. 

„oogenblik open ging. Toen. openbaarde .zig 
het verdoofde Venyn weder; hem kwamen her- 

haalde Stuiptrekkingen aan, en hevige Pynen i in 
de Spieren des Arms, die, weldra op de Keel 
Metende, de. Watervrees aanbragten en.daar, 
Á. Deer. __ Mù ea ap 
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‘op de dood. Een dergelyk Toeval overk wark 
‘eer anderen , geboren te Caillan, die in de zelf- 
de Week flietf. Zyne Wang was maar een wei- 
nig opgekraöt geweeft door een Tand van “de 
“Wolvin: de Wond wierdteensklaps pynelyk en 
“de Dolheid ‘volgde zeer fchielyk.- Ik’ zag hém 
een Kwartier Uurs voor zyn fterven. … De be- 
fchryving van zyn Toeval; dé wedrzifr, “welke 
‘hy drie dagen lang getoond hadt ‘tegct ‘allerlei 
foort van fpyze en drank; de Stuiptrekkängen 
waâr mede hy toen: bevangen was; zyne erillin- 
‘gen. en de afgryzelyke vértrekkingen van zyn 
‘Gelaat, wannéer men hem drinken -afiibooät; 
als ‘ook zyn fchielyk overlyden5 dit àlles over- 
nig my om zyn Lyk te openen. 

Ce Wy: namen: in“de Ingewanden, veeleer, de 
“kéntekenén waar van eené Gangreneu fe Ver- 
rotting dan’ van’ eene waare Ipflanimarie. * De 
“Mââg eh de twaalfvingerige “Darm” ‘waren 
“Aanmerkelyk veranderd , op ’% aanraäkèf” week- 

“agtig, van eéneblaauwe en Afchagtige koleur; 
gelyk ook de Slokdarm „ wiens Klieren “ons 
"vóorkwamén’, als oprbna met eene -Schuim- 
‘agtige Lympha. Dé Zwelgfpieren “waren wver- 
fchraald en als geheel verdweenen, Wy bevon- 
“dende Lever grooter dan gewoonlyk ‚ bleek en 
Loodverwig ; de Galblaâs vervuld met êecne 
bleekroode Weiagtigheid, en derzelver Vlies- 
agtige Rokken met de zelfde koleur bemorft: de 
Milt klein, blaauw en Afchkoleurig: het Borft- 
vlies en de RBE byna verteerd , aân ftukken 

gaan” 
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gaande „onder % behandelen, en. geevende eene 
eed bedorven Weiagtigheid.tot hunne Vaatjes 

shet Hartzakje mer dergelyke hide 
er dE «het Hart bleek. en ledig van Bloed; 
welk in de groote. Vaten zo: dun was,. dat ter- 

_wyl de „Chirurgyns- Leerlingen , die ons hielpen : 
de. Mediana openden, om zig. te oefenen in de 

, Äderlaating, het Bloed nog vry. ver weg fprong 
en cindely.k druppel, voor,druppel nederviel, ge 
duurende den gantfchen tyd, dien men de pede. 
open hieldt fchoon dit Mansperfoon bykans tien 
Uuren. dood was. geweeft. … Het Dikke Herfen- 
vlies bevonden, wy zeer verdroogd en geplake 

aan de. Oppervlakte. van het Bekkeneel ; het 
Dunne. in tegendeel, kwam ons zeer gezwollen 
voor „ en deszelfs Vaten kragtig editen en 

vervuld mee « een vloeibaar gefcheiden Bloed, 

SeBEDENKINGEN, 
Kunnen wy, op dit Verhaal, thans, nog bes 

fluiten,” dat het Kwikzilver % eenigfte en veilige 
Behoedmiddel zy „ dat ons-bekendis, tegen de 
Watervrees; en , fchynt.de dood van Cauvs, die 
van ‘hetzelve gebruik gemaakt hadt, niet eeni- 
germaate dien trap van betrouwelykheid weg te 
neemen, welken dit middel reeds, door zo veele 
mkenis en beftendige. Gevolgen, billyk 
heeft verdiend ? Deeze onverwagte dood, in 

__ plaats van de agting van dit Behoedmiddel te 
Wi Benadeelen ) of deszelfs gebruik. ‘minder “betrou- 

de 

1, Deer. Mm 3 ft welyk. 
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welyk te maaken ‚ Otiderrigt ons verder ; hoc 
men deszelfs behandeling op eene onverânderly- 
ke wyze vaft kan ftellen. Cauvs, aan zyne On- 
derlip’ gebeeteri, laat de-bezorging van die Won- 
de over aan eenen Heelmeefter , door wien de- 
zelve aanftonds tot fluiting gebragt wordt. Ik 
fchryfhem vrugteloos, agt dagen daar nà, voor, 
de Wonde weder te openen, en de Strykingen, 3 
tot de Kwyling toe , ‘door’ te zetten :. dit tij 
werkt niet of wordt niet behoorlyk verrigt. kk 
verneem , dat de Heelmeefter die zorge’ bi 
dragen heeft aan de Moeder van den Schaapher- 
der; dat de Merkuriaale Pomade, in der haaft toe- 
bereid , naauwlyks eenige Minuuten is geroerd 
geworden. ‘Voeg hier by, dat Cauvi dagelyks 
uitging en dat hy niët aan % Kwylen raakte ; 
fehoon hy, geduurende de Behandêling', twee 
of drie Giften Turbith Menerale hadt ingenomen. 
Hy is dan geftorven, om dat hy geene genoeg- 
zame veelheid Kwikzilver hadt i ingenomen  Ze- 
1yk ook de Zoon van Emmanuel Beuf; en om dat 
zyne Wonde, te fchielyk geflooten zynde ge- 
weeft, niet beftreeken werdt metde Merkuriaale 
Pomade;, terwy! Senequser Gs zyn Selaaplerder 
en Emmanuel Bruf , zekerlyk het behoud hun= 
nes leevens ‘verfchuldigd zyn aan de Tangheid 
van tyd, dien hunne Wonden in ’t Aangezigt, 
van van hat Hee zal die van ae > zyn 

% open 

(*\ Zie de Waarneemingen , geplaat in het rama 
wan de Maand ida sd 1755. , 

Venere in an 
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open. gebleeven en befineerd „met de Markursaale 

„Pamades, als ook, aan de Kwyling „door deeze. 
Behandeling te weeg gebragt: x welk, ons tot 

__een regel. kan-dienen, ‚om, zodanige korrel. 
inhet. toekomende te vermyden» f 
„Het zoude te-wenfchen zyn, dat de webecten 

Perfoonen:-die zig te Frejus bevonden, ‚door ie-, 
mand, vin zodanige Gevallen, bedreven, behan 
deld waren geweeft: want derzelver. Geneezing, 
zou. de. dienftigheid, van % Kwikzilver, tot dic 
einde ,:jvolkomelyk. „beveltigd hebben. Het 

verzuim van eene zo gunftiige gelegenheid. tot. 
bevordering der„Geneeskunde „ zal, door de-op- 
regte „Beminnaars van, deeze Konft altyd be- 

_klaagd „worden. Wy hebben nogthans reeds al 
te. zekere, bewyzen; „om, dit, Hulpmiddel niet, 
langer -ligtvaardiglyk te, verwerpen. De geluk 
teen: nietsgelukte; proeven. beginnen ’ zelve. 
hedendaags alle. zekerheid, te geeven, welke 

- het behoeft. 2: Getal der Wonden, derzelver 
grooter, of. kleiner afftand van het. Hoofd, der- 
zelver plaatzing, aan het Hoofd „ het foort van, 
Diers ’t welk dezelven veroorzaakt heeft; dit 
alles geeft ons-nog. beter «de manier, , om dezel- 

ven te,behandelen,, aan. de hand. „ Ikk geloof, 
myn Heer, -dat,men-de volgende ‘Stellingen, als. 
Natuurlyk vloeijende wie: de. Waarneemingen ; 
die ik bygebragt heb, voor zeker.houden kans 
in afwagting datalle braave Praktizyns, dezelven 
door een menigte anderen 3 die even. ZO zeker 

gaan , bekragtigen. s 
Wear. Mm 4 De 
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De bier, » die minder voor ons onderzoek, 
bloot gefteld zyn dan de Hondén ‚ welker Dol- 
hêd in Haaren aanvang reeds kenbaar ; en in 

háaren voortgang navolgbaar is „ aan ontwyfel-" 
baare tekenen: de Wolven, zeg ik, toonen ons 
téeds-de Toevallen-van deeze K waal „ineen hoo- 
gen trap, wanneer zy uit de Boffchen komen. % Is 
te vermoeden, dat hun dezelve, bykans op gely= 
ke wyze als de Honden, aankomt: doch zy heb 
ben geen afkeerigheid van Voedzel, en zwem. 
men door de Rivieren heen „ zonder fchrik voor: 
G Water, Jee +5, salaongzor wad 9 
Een Vooroordeel, % welk men wegneemen 

moet is te denken, gelyk gewoonlyk ge- 
fchiedt , dat een Wolf de zelfde afkeerigheid 
moet hebben van Vogten-, als “men: in een 
Menfch, die met de Warervrees behebt is, bes 

fpceurt. « Niets is valfcher dan zulk eene Onder- 

flelling. De Wolf, die zo veele Perfoonen te 
Meynes in ’e jaar 1718 beer (*)', bévondt men des 
morgens cen grooten Wagthond- op te vrees 

„ten. Die van Cogolin was geruftelyk aan % eeten 
van een Bok, toen‘men hem döodde; ‘Die va 

Frejus Zwom verfcheide maalen groote Rivieren 
over. Men kan derhalve verzekerd zyn, dat 
Wanneer de. Wolf,’ ‘die van natuure bevreesd is 
voor Menfchen „ uit de Boffchen komt om in dé 
Velden om te zwerven, enal war leeveri beeft; 

(* Zie de Thefis van’ den Heer ed over de je Hyds 
Bijabia, Û 8 
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- dathem voorkomtste byten,, waarlyk dolis,fchoon, 

Tyreer en geenen fchrik toont voor.” Water, 

„Een: Wond „diemen gekreegen heeft aan ’ 

Aangezigt „aan den Mond, of door, de Wan- 

_ gen, vis altyd gevaarlyker , dan, veele. anderen, 

aan, de Jaager’ Lighaamsdeelen, … Men heeft 

minder te vreezen ‚ wanneer men, gebeeten. is in 

eenig met het Gewaad bedekt Deel. Op de 

Beeten aan de Hand, of andere bloote Deelen A 

is fteeds de dood Gonda - 
Het Kwyl van, den dollen Wolf bevat een, 

werkzaamer en meer gefcherpt Venyn, dan dat 

van den Hond; geevende ook minder. tyds om 

Yer hulpe-aan toe te brengen. Drie dagen lee- 

vens is de kortfte duuring geweeft, in alle de ge- 

nen, die daar door in de Watervrees epen: 

waren, 
>Het Venyn neemt meer of minder tyds om 
zig te openbaaren , naar de indrukking , welke 

de Tanden van het Dier daarvan gemaakt heb- 
ben in verfcheiderlej Lighaamsdeelen. Veertig 
dagen is het gewoone tydperk, binnen % welke 

de Wonden aan het Hoofd gewoonlyk de Water- 

vrees doen vontflaan. «De duuring is korter, 

wanneer het K wyl van ’t Dolle Dier met ’s Men- 
fchen, Speekzel is gemengd; wanneer men ’er 

van ingezwolgen heeft, en. wanneer de, Won; 

den menigvuldig, in getal zyn, De Toevallen 
openbaaren. zig zo vroeg niet, indien, het maar 
„een enkele Beer geweeft is. 
„Inde laager’ Deelen des Lighaams gl het 
as Deer. ME 570 Ve- 
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Venyn meer ty.ds noodig. Drie Maanden zyn 
het: gewoone: tydperk van deszelfs ontdekking „ 

zelden meer, “-Wy hebben ’er gezien,’ die niet 
voor de negende Maand daar van ftierven; 
óch indien men zo lang leeft, is het eene uits: 
zondering van den gemeenen regel. Zulk een: 
Geval is egter oek door anderen waargenomen, jk 

gelyk Mr. “Châtac daar van een” Voorbeeld. by= 
brengt. 

Men bemerkt eene bpandêre gelykaartigheid 
tuffichen dit Venyn en de Slymerigheid- der- Klic- 
ren, digtaande Keel. Het werkt by voorver- 
kiezing op de Zenuwen en gedeelten van het 

Werktuig der Zwelling, even gelyk het Venyn 
der Spaanfche- Vliegen op de Slymerigheid van. 
de Waterblaas. « Op “alle andere”plaatfen -kan 
het, Maanden agtereen, onwerkzaam blyven. 
% Is naauwelyks derwaards gebragt „ of het geeft 
tekenen van zyne aanweezendheid: vermoeidhe- 

den , neerflagtigheid, droeffenie , beurtlings 
gevoel van koude en hitte , oogenblikkige py- 

nen onder het Lidteken van de Wonde, zyn de. 
voorbeginzels , «en als zo veele langzaame ; 
bykans ongevoelbaare , Stuiptrekkingen , wel 
ken het Venyn voortbrengt in de Deelen, dic 

door hetzelve worden aangedaan. Het verlies 

van Eetensluft, de Pyn in de Keel en de fchiely- 

ke moeielykheid om Vogten in te zwelgen, too- 

nen aan, dat hetzelve zig daar reeds gezet. 

heeft. 
Temand, die aan het Hoofd gebeeten is, 

wordt 

„ 
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worde dikwils metde SW aterprees bevanger f na 
verloop. van * gemelde: tydperk- ‚ zonder eenig, 
voorteken: % welk de ont winding vant Venyn' 
iemand en zönder eenig vermoeden zelfs: 
daar op te hebben: de overgang: is vzo « gezwind ; 
dat men naauwely ks de“indrukking van id Venyn 
gewaar wordt, ‘terwyl hetzelve naar de ‘Keel 
fchiet. De bezwaarlykheid om Drank’ in” te 
zwelgen ; fhiclyk oftftáande ‚> wordt van de 

_ Watervrees gevolgd, “en dit is bykans het gant= 
fche Beloop van”zulk eene Kwaal; die zig op ’ 
oogenblik- haarer aankomfte eerft ontdekt. 
…Imde Wonden der Deelen die van het Hoofd 
afgelegen zyn, wordt de Waetervrees dikwils 
voorafgegaan van de ‘boven verhaalde’ Toeval- 
len: naamelyk , fleekingen en ras overgaande 

… pynlykheden op den grond der Wonde; op wel- 
ken heel fchielyk de Scuipagtige sal 
en de Verworging, volgen. 

> Zelden heropent zig het Tiidteken van zelf: 
nog zeldzaamer loopt ?er eené dune Etter uit. 
Wy hebben het nooit waargenomen in-de Won- 
den des Hoofds; veel minder in Menfchen, die 
aan de Deelen, van ’ Hoofd aflkandig, gebee- 

__ ten waren. » Zy” klaagden alleenlyk. A: 
pe zy aldaar Pyn gevoelden. 
„De Dolheid: heeft , in’ den “Menfch, veele 

Mdterrnedin Kenmerken: Pyn, naamelyk, 
inde Keel, Verworging, verftikkende Samen- 
grilikingen- eene moeielykheid-om Vogten ih te 
kts hi Eënen vólftrekten’ affchrik vanhet Wa- 
EL Deer. ters 
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ter 3 dit zyn de gewoond Toevallen: »Vlaagen- 
van Vallende Ziekte , Stuiptrekkingen „eene 
beroering van % Zenuwgeftel, Schuim. aan den 
Mond, Pyn der Ingewanden, Uitbraaking van, 

groenagtig Slym; dit zyn de gevolgen: de fpan= 
ning der,Manlykheid, de heete' Koorts, en het 
Zweeten; deeze hangen af van de OE, 
gefteldheid der Lighaamen, « 

‚De begeerte of dolle drift om te roei is, in 
zulke Menfchen‚ zeldzaamer ‘dan fommigen zig 

verbeelden; dewyl ’er de reden en opvoeding 
altoostegen ftryde. Wy hebben dezelvemaarcens _ 
waargenomen, Zodanige Landlieden „die onbe- 

fchaafd worden opgebragt , ‚de Schaapherders 
by voorbeeld , zyn ’er vachaarden voor dan an- 
deren. Bei 

De Watervrees „aankomende ‚heeft zelden naar 
Geneesmiddelen slaifrerds veel minder nog „ wan- 
neer menze reeds op’ lyf hadt. Door herhaalde 
Baading, en Mercursalsa met Anttspasmodica.ge- 

paard , is zy nu onlangs in Engeland gene 
zen. Die Middelen verzwakken deeze Kwaal 

zelfs tot zulk een trap, dat de Toevallen naauw- 
Iyks te bemerken zyn (*). 

Het fchynt , dat men deeze affchuwelyke 
Kwaal kan voorkomen, door eene regelmaatige 
REhandeling van de Wonde met de Merkuriaa- 

le 

(*) Zie de volgende Verhandeling van den Heer N v- 
SENT, Geneesheer te Bath, over de Watervrecs, 
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le Pomade ;° dezelve “verbindende: met het'-ge- 
_Avoone Digéftief, en ‘ftrykende; de, Deelen, dië 
gebeeten zyn, by“ herhaling, „een korter, of 
langer;eyd „ „naar vereifch:5 Is goedde Won- 
“den läng “open te’ houden; het” opfchietende 
Vleefch „als: het fchielyk aangroeit , „te . ftuis 
ten, “ende Verettering langer dän tot den: veer= 
tigften dag ‘tö doen duurem; indien men” van dé 
Bilieezind zeker wil zyn. 

De menigte.der Strykingen; möët arhaûken 
vanhet getalen de. uiegeftrektheid der Wion- 

den’, sdochvhier. door is men niet -gehoodzaake 
®en grooter. veelheid van, de Sineering te neer 
Ahen-: want een. ligte vloeijing ” ‚van het Speek- 

gel, eenigen tyd onderhouden, zyndeg-is ge- 
woegzaam om de Dolheid voor te-komen vin>een 
Menfch. ‚over wiens geheele Lighaam gaten 

«zyn van de Tanden; terwyl men-de-Geneezing 
hiet bereiken zal in eenen anderer, “die maar 
even aan. den Mond is -gebeeteng” ingevalle- de 
‘Wond te- vroeg-wordt.geflooten. » 

De beeten aan % Hoofd fchynen noodwendig 
eer ligte Kwyling te vereifchen, tot voorko- 

ming van de Watervrees. Een langduurige Et- 
termaaking der andete Wonden kan daar van 

„de plaats vervullen: Indien de Wond reeds 
geflooten zy, wanneer men het Specificum ge- 
bruikt, zo is het voorzigtig dezelve te herope- 
nen door middel van * Koppen, waarby men 
de Inkerving diep moet doen , op dat de Merfu- 
tiaale Pomade nader op het beledigde Deel moge 
tE) Deer: wer- 
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werken. Als. de heropening dus niet. doenlyk 
is, of men de, gebeeten Perfoon :daarstoe niet 
kan: beweegen, zo, Moet mende Strykingen te 
menig vuldiger verrigten „ten minften twee of 
drie,‚-maalen “’s ‘daags, en: toevlugt. neemen. tot 
het Turbath Minerale ‚welks vluggeven vaardige 
werking, op de Klieren-en,Zeguwen, vande 
Keel ; eene: heilzaame. oKwyliog ‚kan veroorzaa- 
ken, wr zoals: J 
Het Poeijer van br konft: geken. en” na- 
al ke Cinaber „_door:Wry ving. met Kamfer 
gepaard; in een kleine veelheid. ingenomen zynde, 
isshiet:te verzuimen: In Chine flaagt-dit geduurig 
wel. De Heer Nugent heeft dergelyke Middelen 
met een „gewenfchten uitflag gegeven ;…in eene 
reeds-volkomene Watervrees: De Kwik voegen- 
de by de Kamfef-en andere Middelen ;'die te- 
gen. de òntfteldheid- van: de Zenuwen dienen; 
voorkomt „men. ‘gelukkig. de gevaarlyke Scuip- 
trekkingen: en” menigvuldige Krimpirgen, wel 
ken dit Venyn in % gantfche dwidiaine, voort- 
brengt. zl, 

E 

voor 
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CHRIST: NUGENT; 

Door der Geneeskunde. te Bathrin Eogeland 

(An ZiJay on the Hdrpbiiia, Lond. I RAD, ht 

ssssssss SENS 

A En, Dienftmaagd. van den Hee ant Jar 
B 4 welier te Bach; genaamd EZzabcih Bryanrs 

Ontrent twee-en-twintig Jaaten oud , van eeri goed 
Lighaamsgeftel., cenigermaate bloedryk en vol 
fappig, zynde volkomen gezonds werdt, den 
24 Yuny 1751, dooreen dollen. Spitdraai-Hond 
op twee plaarfen, gebeeten. - De eene aan. den 
derden „Vinger van. haare Regterhand „ : vry - 

_maby het Gelid digft aan den Nagel. Uit deeze 
Wonde kwamen eenige druppelen. Bloeds. “De 
„Andere ;; boven-op die zelfde Hand , alwaar het 
Vel doorgebeeten ‘was doch’ zonder. Bloed te 
1 Deer gee- 
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geeven. Deezè Kwetzuuren' genazen in % kort, 
zonder iets daar op te leggen q  Senige moeite. 
daâr toe te doen: « Er En Te 

_ Dit jonge Vrouwsperfoon > bemerkende „ 
kort na dat zy gebeeten was, den zelfden dag: 
naamelyk , dat de Hond knorriger ware dan ge- 
wöonlyk,-en Schuim Aan zyn Bek ziende, be- 
gon vermoeden te krygen op de Dolheid, Om 

zulks te weeten; gaf zy hem eed weinig: gehâäkt 
Vleefch , waar vän hy wat in zyn Bek nam, 
doch het niet in kon zwelgen, en het wel dra 

weder liet väleù, te geljk met vry veel 
Schuimen Kwyl, «Het werdt door een anderen 
Hond „ die ?er in kwam, opgelekt en gegeten. 
Deez Hond taaktê ‚, omtrent drie Weeken daar- 
na, kw ylende en en om hals. maar de Hond, 
van welken dit jonge Vrouwsperfoon was ge- 
beetens ftierfs-zonder geweld; ’s anderendaags; 

na dat hy haar gebeeten hadt, 
Eeh der Gebuuren ; zo % fchynt, maakte 

haar wys, dat de Hond niet dol ware; en da 

hy alleenlyk.ftierf van wegen ièts dat hem in de 
Keel bleef fteeken: Dit was oorzaak ; dat zy 

op. het voorgevalléne- geen agt floeg „en ?er 
werdt niets tóe gedaan ; voor-dac het reeds drie 

Weeken was -geleeden. . Toen geviel het, dat 
de Heer Wright, een uitmuntend Chirurgyn en 
Vroedmeefter alhier ; by zekere gelegenheid 
Juffrouw Rogers een Vifite gaf, en, hoerende 
wat haare Dienftmaagd overgekomen was, dé- 
gêlve danftónds bevdl naar de Zee te brengen. 

Zy 
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Zy werdt er in gedompeld , zo veel zy het ver= 
draagen kon, en niet langer. Toen zy weder 
thuis kwam ; hadthy haar Adergelaten op de - 

‚Arm van de Hand,’ waar aan zy was gebeeten; 
Vervolgens gaf hy haar vier Giften vanhet Pul- 
vis Antily(] us , volgensde Onderrigting die Doktor 
Mead heeft aan ’t ligt gegeven; waar van zy de 
eerfte den 16 Puly innam. Op den 20 werdt 

«zy naar het Koude Bad gezonden (*), en daat 

mede hieldt zy., vier Ogtenden-na elkander; 

dan. “Daar na, bevindende dat zy klaagde over 
Doofgevoeligheid en eenige Pyn, in haaren Arm 
en Schouder van de gebeeten Hand; beval hy 
haars twee Avonden in te neemen de Muskus- eht 

Cinaber= Poeijers, gemeenlyk genaamd Sir George 
Cobb’s Geneesmiddel. - Hier door oördeelde 
zy haar Hart zeer verfterkt te zyn; en zei 
de, dat zy redelyk wel was. Hy wilde haar 

_den volgenden dag weder in het Koude Bad ge- 
had hebben: maar zy bragt ’ef ken in, dat zy — 
haare Stonden hadt. 

Dit wasseen flukfe Behandeling haar de On: 
fandigheden ; en, gelyk men zou gedagt heb- 
ben ; zo bekwaam om de gewoone verfchrik: 
ee Gevolgen van het byten eens dol- 

wel 
5 et 

„(*) [Te Bath, een Stad in % Weften edihens drie 
Vuren gaans van ’t Verkeerde Kanaai, zyn van ouds her 
verfcheide heete of warme Baden geweelt , die veel van 

/ vbornaame Lúiden bezogt worden; doch dit Koude Bad is’ 

Zet voor eenige Jaaren eerft gemaakt] 
F. Derr n 
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len Honds te voorkomen ssrals mogelyk- eenige 
tot, nog toe bekend,of-in ’ werk gefteld. De 

Ondervinding toonde egter:, dat zulks niet. vol- 
deedt ; want, twee dagen na de laatfte Baa- 

ding, werde zy metde W udma 
bevangen. 

„Eer ik. voortgaan, om eenig rf te geren 
van. ‚het. hevige en verderflyke" gedeelce. der 
Kwaal, zal het niet onvoeglyk zjn ;- vooraf te 
letten-op, eenige Byzongerheden ‚‚die voorgeko= 
men, zyn in den tuflchentyd, van- dat „dit 

Vrouwsperfoon gebeeten werdtstot-dat haar de 
Ziekte aankwam. - Geene kleinigheden zyn ver- 
werpelyk, wanneer zy dienen kunnen om eeni- 
ge de minfte opheldering te geeven aan. een -On= 
derwerp, dat zo duifter en van zo veelaangele- 
genheid is , of om de regte manier van Genees 
zing aan te wyzen in eene-K waal, welke, cens 
tot deezen-hoogften trap gekomen zynde, zo ge- 

vaarlyk is bevonden, en,‚ in zekere maate, alle 
de poogingen van bykans alle voorgaande: Eev- 
wen, ongelukkiglyk „heeft te leur-gefteld, 
„Volgens het. eigen Berigt van-dit jonge 
Vrouwsperfoon ‚ en zo veel men-heeft kunnen 

te. weeten komen van het Huisgezin , daar zy 
‚ woont , bragt zy de eerfte veertien dagen, na 

dat zy was gebeeten, zonder eenige aanmerkely- 
ke verandering door. Na dien tyd begon zy 
haare koleur te verliezen, wordende wat onge-” 
ftadig , oprúftig en ongemakkelyk van humeur; 

fumiyds zwaarmoedig ‚ onaandoenlyk en onagt- 
zaant 
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zâam” in haar Werk; „fomtyds_wederoin' als te 
vlug; ‘doende in weinig tyds veel, en meer. dari 
gewoonlyk saf. Allengs verminderde',haate- 
Betensluft 5 en zy -waäs ‘dikwils.K waalyk.. „Zy 
Îliep by hagt weinig, en hadt ongerufte. Droo- 
men, van wegtende Honden; die haar fomtyds 
zo digt op de hielen zäten , dat zy dezelven 
naauwlyks. kon ontvlugten 3 dan wederom van 
groot gevaar , om te vallen in diepe Waterpoe- 
lenen» daar in met geweld te worden gehoue 
den; ‘en dit zelfs, voor dat zy naar het Zouté 
Water wasgezonden; of ook (naar zy veerklaart) 
de minfte gedagte hadt gehad , of hadt kunnen 
hebben, dat het haar ooit geraaden zou worden; ; 
hae: Hulpmiddel te beproeven. 
‚Na dat zy-van de Zee terug gekomen Was, 
a zy; by en benevens haare voorgaande 
Ongemakken , menigmaal. Stuipagtige koypin= 
gen in haare Handen en Armen; inzonderheid 
in die» welke gebeeten was.» Haare Droomen: 
va Honden en- Water kwelden haar als voorens: 
dock ; daar benevens „ begon zy eenige fchrik=! 
ken te krygen; als zy Honden hoorde blaffen of” 
huilen. Zy kon-het toen nog-houden daar Hon- 
den waren, maar als zy dezelven eerft zag, trila+ 
de zy, en beefde nog da wanneer zy "er 
aan raakte, | 
„Het zal miffchien aatimerkenswaardig zyn” 

dât; omtrent twee-endertig dagen nadat zy was’ 
‚gebeeten, nadmelyk, op den dag voor dat zy 
de Watervrees kreeg, twee roode Puiftens 

Kk Deer. Nn a met 
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met kleine witte-Kopjes, uitbraken -juift op de 
tekens die ‘er waren overgebleeven ‚ter plaatfe , 
daar de Hond zyne Tanden ingedrukt hadt, bo= 
ver op haar Hand: maar deeze Puiften verdwee- 
nen heel gaauw. HE, Ji 

Nu keer ik weder tot de. ed a 
Op Saturdag den 27 July ’s morgens, omtrent 

vyf Uuren na dat de Maan was-vol geweeft;, 
“werdt dit jonge Vrouwsperfoon, kort nadat zy 

van de Markt was thuis gekomen , «eensklaps 
bevangen met Pyn in haaren derden Vinger, en 
boven op de Hand, net op de plaatfen daar zy 

was gebeeten. Dit kwam haar aan’, (heeft zy in’ 
vervolg verhaald „)- even of ’er-eenig Snydend 
Werktuig fchielyk in deeze plaatfen werdt ge- 
fooken, en door het Vleefch rytende voort- 
ging, langs haaren Arm, opwaards, tot aan den 

Schouder ; van daar overdwars naar de Keel fchie- 
tende, alwaar het fchéen op te houden, en zyne- 
grootfte kragt in ’ werk te ftellen; brengende „ 
naar zy zig verbeeldde, zekere. groote zelf- 
ftandigheid voort, welke zy dagt dat haar de 
Keel toefloot , en haar ieder oogenblik verworg- 
de. Zy fehreeuwde luidkeels, dat zy ftikken- 
zou, en greep het voorfle gedeelte van- haaren 
Hals en Keel, *t welk zy vaft hieldt, als-”t ware: 
om te beletten dat hetzelve toegeflooten. werde 
en voor te komen, dar zy op ftaande voet ver- 

fmoorde. _ Van dien tyd af kon zy ’t gezigt van 
Water niet verdraagen, ja zelfs ’t geraas niet 

van ’ gene uit eene Pomp, die buitenshuis was 

_ ne- 
| 
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gederviel; op eene laage Plaàts, » naby- welke:zy: 
zig bevondc: veel minder was: zy: in ftaat om ee= 
nig Water ‚zelfs ook geen drüppel, door te 

zwelgen. „De uiterfte vangft en benaauwdheid — 
kwam haar overs, wanneer zy Hondén hoorde’ 
blaffen of huilen, Weldra was zy haare fpraak 

kwyt, en kon,’ uitgenomen in eenige kleine 
tuflichenpoozingen , flegts zig behelpen met na 
veel moeite. en vertrekken”van haaren Mond; 
een langdraadig „onvolkomen, Sa of Neer uitte 
ftameren ,. met een gebroken, fcherp ijn „zone 
der geine regelmaat. - E 

Haare Pyn; kwam haar niet vole gaen een 
aanhoudend „ eenpaarig, vaftzittend ding; maar 

veeleer als Betaiite uit een menigte vlugge Schie- 
tingen en agtervolgingen ‘van Pyn, dic altyd in 
het gebeeten Deel aanvang namen, langs “den 
Arm opvloogen en eindigden aan de Keel: dan 
weder van nieuws af aan, al voort op de zelfde 
wyze, en vefder by herhaaling. « De wedérkee- 
ringen waren {chielyker of traager, en de Pya 
meer of. minder. fcherp, naar dat de gelegenhe- 
den van Water.te zien ofte hooren, het blaf- 
fen van Honden, en dergelyke hinderende Toe- 
vallen, in meer. of -minder-graad voorkwamen; 
in welke gevallen, de: agtereenvolgingen vande 
‘Schietende Pyn byná onafgebroken waren, en 
de Pyn zelf, naar zy zeid’ onverdraaglyk, ver- 

‚_gezeld gaande met eene Verfmooring, korte-ÂA- 
sdemhaaling ; Duizeligheid , geweldige Opfty- 
gingen in haare Maag ; -Barft en Keel „en 
ke Deer. Nn 3 Zwaas 

{ 
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zwaare Knypingen in haare Vingers en Armen, 

ja bykans over haar gantfche Lighaam, als of zy 
op dat oogenblik met eene algemeene Stuiptrek- 

_ king zoude bevangen” worden: ’ welk waar- 
fchynlyk dus zoudegeweeft zyn, indien ?er Wa 

ter of Honden, eenigen tyd agtereen, in haar 
gezigt of gehoor waren gehouden. 

Na dat zy tot herftelling was gekamen , heeft 
zy zig dikmaals verwonderd; dat de Menfchen 
zig de moeite zouden elen geeven om zulke 
elendige Schepzels , als Zy toen was, tuflchen 
twee Bedden te fmooren; gelyk zy hoorde dat 
dikwils was gefchied. Want, zeide zy, daar 
behoefde flegts Water in hun gezigt te worden 
gehouden; dewyl daar door, in weinig oogen- 
blikken, dat werk volbrag: zou zyn. 

Zo dra zy de Watervrees gekreegen hadt; 
werdt de Heer Wright gehaald; die, ?er by- 
komende , ‘haar een „weinig Water en Geeft 
van Hertshoôrn uit een klein Kopje ingaf.- Zy 

nam er «iets van, doch wierp het aanftonds 
weder uit haar Mond, met eenig Schuim en 
Slym. Dewyl eenige Vrouwen, die daar by 
waren, ?r op aanftonden, dat zy enkelmet Op- 

ftyging gekweld was; zohadt de Heer Wright 
een bekken met Water, zonder dat zy iets daar 
van wift, als. by toeval in * Vertrek doen bren- 

gen. „Op ’ oogenblik, dat zy haare Oogen naar 
dien kant floeg, gilde zy op eene allergeweldig- 

fte wyze, en trok haar Hoofd, met de fnelfte | 
werking, die men zig verbeelden kan, agter: 

waards, 



GENEEZING DER WarErRvREES. 55ò: 

der vervallende in: de: famengeftelde. ie | 
naauwdheid, zo even: verhaald. 7 

Toen begeerde de Heer Wright, dat zer cen” 
Doktor zeu ontbooden worden. Ik- kwam Ser 
weldra, en vond het arme Menfch in dien on-» 

gelukkigen. toeftand ; wel by haar Verftand; 
zeer ieverende en alle moeite aanwendende om 
haare gedagten uit te drukken, doch vrugteloos. 
Haar Aangezigt was:een «weinig bloozende; 
haar. Gezigt-ftonde wild, vinnig en fchrikagtig. 
De-Pols: bevond ik vlug, fors en geregeld; de 
Tongvogtig en zuiver: ook hadt zy geen Dorft. 
Wy-beproefdenshet toen op. nieuws met een 
Kom vol Water ‘onder haar ‘Oogen te brengen, 

en-zy werdt ’er door gebragt in de doodelyke 

benaauwdheid met Stuipen, te vooren befchree- 

Ven. « 

In ie haten meftand beland Wy 
haarste „doen Aderlaaten , ? welk aanftonds ge- 

fchiedde,-totongevaar vyftien Oncen. Verder 
weidegeordineerd, haarom de-drie Uuren één van 

Sir George Cobl’s Muskus- en Cinaber- Poesjers, met 
Honig, in te geeven; beginnende:zo dra men 

_dezelven klaar gemaakt’ kon krygen: voorts een 
Pilletje van twee Greinen gezuiverde Opzum, 
met iëder Poeijertje, zo lang, tot dat zy in de 
ruft kwam: eindelyk, een Pleifter van Gala. 
gum en een half Once Opium, zo dra het doen- 

ai nee: ‘teleggen om haar Keel en Hals CO 

AF De Muskus- en vonkilhès: Poeijers, van welken in dit 
1. Deen Na 4 Gee 
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Dit was omtrent te elf Uuren ’s morgens „ dee 
wyl het haar eerft tuffchen negen en tien Uuren 
was aangekomen. 

Des avonds bevonden wy ; nm Zy hin 

grootfte gedeelte van dien dag met veel Pyn en 
zeer onruftig hadt doorgebrag gt, ja eens geheel 
onhandelbaar was geweelt;, dat zy het egter, o- 
ver % geheel genomen „by tuffchenpoozingen een 
weinig gemakkelyker had ; kunnende verhaalen 
aan de genen, die by haar waren, dat zy zig wat 
verligt bevoelde door de Aderlaating. Op fter- 
ke aanraading tragtte zy nu een Lepel Vleefch- 
nat door te zwelgen ; ’t welk zy, na hetzelve , 
een langen poos ‚ in den” Mond gehouden en 
omgefpoeld te hebben , ten laatften „volbragt, 
hoewel met veel moeijelykheid, en menigvuldige 
zonderlinge Gebaarden: terwylzy de Dekens of 
iets anders greep, dat zy vaft kon houden; nee- 

mende als ’ ware alles te hulp, en alle haare 
kragten infpannende, om daar toe te kunnen 
komen. oe deeze wyze kreeg zy drie Le- 

pels 

Geval zo dikwils wordt gefproken, moeten dus toebe- 
reid worden, 

Neem Natuurlyke en door konft gemaakte Cinaber, van 
elks vierenrwintig Greinen; 

Muskus, die zeer goed behoort te zyn, zeftien Greinen. 

Laat dezelven tot een fyn Poeijer gemaakt en gemengd 
worden tot een Bolus, met een weinig Honig: of, om 
dat de Honig fommigen walgt, met Syroop van Saffraan 
gf Vrouwenhair, of eenige andere Syroop naar believen. 
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pels vol door. Haar Boes zag ’er zeer ri 

uit. 

Deeze moesjelykheid in het doorzwelgen van 
Vogten, „ontftondt niet „zo Zy ons naderhand 
heeft verhaald , uit: eenig Gevoel van Zeerig= 

heid of Pyn, welke daar door op Er tyd ver- 

oorzaakt werdt; maar,’uit eene loutere/onber 

kwaamheid om het Vogt naar om laag te krygen. 
Dit was, naar hect haar toen voorkwam, ‘toe te 
fchryven aan iets, ’twelk , zo menigmaal zv daar 

„toe een pooging « aanwendde, nag al fchtelyk in 

kaare Keel opfteeg, en zig aankantte tegen het 
pederdaalen der Vogten, zo dat het doorzwel- 
gen van dezelven. haar gantfch ondoenlyk 
fcheen: niet ongelyk aan de uitwerkingen van 
het opftygen van een Kloot inde Keel, % welk 
fomtydsde Paflia Hyflersca vergezelt. 

Werdt bevolen , dat zy de Muskus- en Cinaber- 
_Pocijers „ als ook de Pil van Opzam,-om de drie * 
Vuren moeft gebruiken, even als te vooren. 
Verder, dat de Hand, die gebeeten was,als ook 
die geheele Arm, werfcheide-reizen-’ daags te 
deeg zoude generis worden met warme Slaan 
„Olie. 

„Zondag „; den 28 „°s morgens. Die nägt waren 

: alleenly kk twee Poeijertjes en twee Pilletjes- inge- 
nomen. De laatfte Gifte van beiden moeft ’er 
«weder uit; en, dewylzy zeer kwaalyk. was, 
„werdt haar , voor ’smorgens, niets meer ingege- 
oven. Zy hadt weinig of niet gellapen , doch lag 
staamelyk fil, Die nagt hadt zy wat gewaterd. 

L. Deer. Nas » Haar 
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Haar Vel was eer vogtig dan droog, en zy kon 
fpreeken , doch op. eene gillende , onbevallige 
en huilende wyze. De Pyn was haar nog zeer 
laftig en het zwelgen maar weinig beter: de Pols 
fors en fneller dan ’s daags te vooren. Zy hadt 
niet af geweeft federt Vrydag , dat i is, ’s daags 
voor dat ket haar aankwam. 

Zy werdt weder Adergelaten tot omtrent 
twintig Oncen: een Klyfteer voorgefchreeven 
met Antimoniaalen Wyn: ook dat de Poeijers en 
hee Pilletje, om de drie Uuren, zouden gee 
bruikt, en haar Arm met de Slaa-Olie gewree- 
ven worden, even als den voorgaanden dag. 
Zondag - Avond. Zy kon de Vogten wat be- 

ter inzwelgen, en hadt een Pint, van % een of 
andere, fedort den Morgenftond, met tufichen- 

poozingen door gekreegen. Haar Water was 
in kleine hoeveelheid , en van de Natuurlyke 

“koleur, met een goed Zetzel. Zy was niet 
Slaaperig en het Klyfteer hadt geen pr ge- 
daan. 

Geordineerd; het Klyfteer op nieuws te zetten, 
en (alzo zy klaagde over groote benaauwdheid 
en walging in de Maag, en haare laatfte Gifte. 
van de Pocijers en Pilletjes.”s nagts te vooren 
uit gebraakt hadt), dat men haar, indien de 

Kwaalykheid bybleef , tien Greinen Turbsth Msne- 
rale tot een Bolus gemengd, zou ingeeven; maar 
vervolgens weder, om de drie Uuren , de Poeijer 
en het Pilletje, zo dra de Maag in fiaat zou zyn 
om dezelven te verdraagen. Het fcheen, dat een 

: groot 
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groot gedeelte van het tweede Klyfieer , zo’dra 
men het gezet hadt, ’er aanftonds weder uit ge- 
komen ware; weshalve men raadzaam oordeel- 
ede, indien het overgebleevene van geene uit= 
„werking mogt zyn, een Zerpil te gebruiken van 

“Spaaufche Zeep, berold in fyn gewreeven Zout. 
-Zy hadt toen wier Greinen Opsum „ en drie Gif- 
sten van de Muskus-Poetjers , ingenomen.» 

Maandag , den 29 , ’s morgens ; bevonden „wy 
‘haar , over ’tgeheel ‚nog beter-dan te vooren. Het 

sKlyfteer hadt, fchoon ’er vry veel van terug ge- 
komen was toen het gezet werdt, zeer wel ge- 
werkt; ende Patienc-oordeelde zig daar door 
veel verligt te zyn.: Zy hadt, byna diegeheele 
agt, ftil-gelegen , en- vry fterk gezweeten, 
fchoon zy maar weinig fliep. Haare Kwaalyk- 
heid hielde op, en “derhalve was haar het 
Braakmiddel niet gegeven. « Het Zwelgen was 
veel beter, en zy hadt die nagt bykans anderhalf 

_ Pinc, van ’reen of ander Vogt, door gekrce- 
gen. Zy was zeer dorftig, en haar Pols be- 
vonden wy nog redelyk zwaar. Zes Greinen 
-Opsum en drie Giften van de Dgpijes hade zy 

die nagt ingenomen. 

Wy deeden haar dien ogtend AE ekan tot 
twaalf Oncen. De Pleifter, om de Keel, bevat ìk 

te ververfchen, doch alleen met twee Dragmen 
Opium: den Arm met de Olie te ftryken gelyk 
«te vooren: met de Musfus- en Cinnaber-Poeijers 
aan te houden „ en haar dikwils Garftewater tc 

IL. Deer. | Jaa- 
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laaten drinken met salpeters enz.; om dat ZY Zò 
dorftig was. 

Maandag-avond , bevonden wy haar in alle op- 
zigten beter. De Pyn in de Hand en Arm was 
geheel over: maar, hoewel zy een Pints- Kom 
met Thee in:haar hand kon neemen en daar 
van drinken , bleef zy nog fchrikkig voor Hon- 
den en Water.” Zy hadt dien dag twee Uuren 
opgezeten , in een vertrek dat wat lugtig was, 
en , onder het menigvuldig inkomen en uitgaan 
van Menfchen, kwam de togt van de Deur soan 
te veel op ’ He 

Geordsneerd: de Muskus en eiwajaas te gitte 
als vooren: nog geduurig met de Olie te firy- 
ken en die nagt maar twee Greinen Opium te 
geeven. | 

Dangsdag-morgen, den 30. Zy was het groot- 

fte deel van die nagt zeer Kwaalyk geweeft, in- 
zonderheid eenige Uuren omtrent middernagt, 
Zy hadt weinig geflapen , maar vry fterk. ge- 

zweeten. Haar klaagen was van hevige Pyn o- 
ver haar gantfche Lighaam „ ook fcheen zy zeer 
zwaarmoedig en flaauw te zyn. Zy hadt rede- 
lyk veel gewaterd en daar was Zetfel in: ook 
kon zy de Drank nog vry wel inzwelgen. Dee- 
ze verflimmering van haaren toeftand in eenige 
opzigten, was (zeer waarfchyrlyk) daar aan toe 
te fchryven, dat zy, onder het opzitten van 
„den voorigen dag, koud gevat had. … Haare 
Pols bevond ik iets langzaamer dan gewoonlyk. 

Wy 
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+ Wy vonden raadzaam de Muskus en Cinaber 
toen, maar om de zes Uuren eens, te laaten ge- 
bruiken ;-het-Klyfteer te herhaalen zonder de 
Antimemraale. W yn, en de Strykingen met Olie te 
vervolgen, gelykte vooren. “De Salpeter werde 
niet meer gebruikt „ wegens haare Kwaalykheid , 
en met de Opsum geheel opgehouden. > … 

Ì Dingsdag-avond. Haare K waalykheid was-zeer 
veel bedaard en haare Pyn veel minder hevige 
Het laatfte Klyfteer hadt zeer wel gewerkt, en 
fcheen haar te verligten. Zy hadt, federt den 
ogtend , redelyk gellapen en vry. fterk gezwee= — 
ten, ‚Ook flurpte zy rykelyk Haveren-gortbry- 
en dronk ‘Fhee van Meliffe, . 
„Geordsneerd: De Poeijers om dezes Uuren te 

geeven, gelyk te-vooren. F rn 
„We oensdag , den 31 4 °s morgens. Wy vonden 

haar veel beter; maar zy was weder , omtrent” 
middernagt, bevangen geweeft met een vlaag 
van K waalykbeid, gelyk de voorige nagten: eg= 
ter bleef het haar op ver na zo lang niet by „en 
naderhand hadt zy wel geflapen en rykelyk ge 
zweeten. De Pyn in haar Gebeente, waar van 
zy hadt geklaagd „was geheel over. Haar Wa- 
ter was goed, met een Zetzel. «Zy. klaagde 
weinig of niet van Dorftigheid , en zwolg zeer 

_ gemakkelyk : maar de fchrik , voor’ zien van 
Honden en Water, bleef haar nog al by. nn 

Geordineerd: De Poeijers, als vooren, om de 
zes Uuren eens te gebruiken. De Opzum. 
‚hk Deer, Pleis- 
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Pleiter werdt 5 dien leges van haar- Keel af 

genDidnb: 91 ,409P MOIS BOE KIO TRR „0201 

„WW zondes 2 iy hail? vam riog eenige 
Walging in haar Maag. Zy hadt vry veel gön 

flapen $ maar was flaauw „° Zwaarmoedigsen tot 
fluimeren geneigd’ s hant” Zweeten- hieldt aans: 
zy hade Pyn- in ° Hoofd» daar was’ Zetzel in» 
haar Water: de Pols Befonden wy. anastof eu 
forfer. 

Haar werdt girale: de Púctiei nu alleen 25 as 
vonds en ’s morgens in te neemen. » ) 

| Donderdag ‚ den 1 dAuguflus » 25 mortens. zy 

hade ‘het grootfte- deel van die magt, Jadsden en” 

fterk gezweeten. Geen vlaag van Kwaalykheid 
was-haar aangekomen, gelyk in de voorgaande 
fagten. Haare flaauwte en”zwaarmoedigheid” 
was ook bykans-oversen de uitwerkingen van de 
Opium feheenen tmeeft bedaard te zyn. 

Geordineerd: De Mhskus-en Cinaber Poijstij PL 
als vooren, savonds en ’s morgens in te nee= 
nien- De Heer Wright leid’ een Brandmiddels 
tot eene Fontanel , aan den ongeftelden Arm. 
Donderdag’ avond, Schoon anders redelyk wel - 

zynde, klaagde zy nog over cen weinig zwaarte 
in haar Hoofd. Zy hadt, federt den” morger- 
fiond, eenige Uuren geflapen,; en was niet dor= 
ftig , maar de Pols floeg traag en flaauw, Met 
vraagde haar, of zy dagt het gezigt vân Water 
hü te kunnen veelen, en, wanneer zy zeid’; dat 
zy niet anders dagt , of het zou kunnen gaan; 

werdt 

er 
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werdt een: Kom met Water gebragt. Op % 
oogenblik , „dat- die in haar gezigt kwam, gaf / 
zy een fchrecuw „en toonde de tekenen van eené 
groote: verfchriktheid in’ haar geheele Houding% 
verzoekende:, dat dezelve aanftonds-mogt weg 

genomen worden, gelyk gefchiedde,: Niettemin 
was Zy ,:op éénen fprong, bleek geworden „ en 
zag ‘er: uic als een Geeft; zynde: kort van Adem; 
zeer Kwaalyk; duizelig in * Hoofd, met ligte 
Stuipagtige knypingen, bykans over haar gant- 
fche Lighaam , voornaamelyk. in «de Hand en 
Arm ,-die eerft waren aangedaan geweeft. Wan 
neer met haar toen verzogt een klein Kommetje 
Thee,’ welk haar, voor deeze Proefneemings 
gebragt was, te-drinken; wéigerdezy het, zeg= 

‚gende dat zy het niet kon doorzwelgen, wegens 
de- groote Walging in. haar-Maag doch” haare 
‘Toevallen. verminderden allengs „en „ omtrent 
tien Minuuten daarna, dronk zy haare: Thee uit: 
„De Poeijertjes werden haar bevolen te gebrui= 

ken s gelyi te vooreng ’s-avonds: en’’s morgens; 
velkens één. 

Vrydag , den a en »’s morgens. Zy hadt 
weinig geflapen , inzonderheid in % begin van 
die nagt, en, wanneer zy hetdeedt, werdt zy 
in haar Slânps ontruft door fchrikkige Droomen ; 
vante vallen in groote Waterpoelen „ door 
Honden vetvolgd te worden , en dergely ken: ? 
welk zo niet geweeft was in eenige Slaap „ “die 
zy te vooren hadt, federt den 29 Yuly; dat is, de 

twee of drie naafvoorgaande dagen“en nagteus 

Ì. Dreu, Faa- 

« 
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Haare K waalykheid „ veroorzaakt door% geziet 
van de-Kom met Water ; op den voorgaanden 

dag ‚ was nog niet geheel over. Haare flegte 

Nagtruft en fchrikkige Droomen, kunnen ook ; 
met veel reden; aan de zelfde oorzaak worden 
toegefchreeven, » 

Dewyl zy, federt Dingsdag, geen Afar 
hade gehad „werdt een. Klyfteer, voorgefchree= 
ven, en verder de Poeijers als vooren: 

Vrydag-avond, verhaalde zy ons, dat zy, ná 
den morgenftond , het gewaagd hadt een Kont 

met. Water te zien, en dat zy het vry wel hadt 
kunnen: verdraagen; uitgenomen, „dat het haar 

wat „duizelig hadt gemaakt. ‘Fot onze voldoe: 
ning begeerde zy, dat’er op: flaande voet een by 

haar gebragt zou worden : ’t welk gefchied zyn= 

de, zat zy op in’t bed, en zeid’ ons, dat zy thans 
het Water zonder fchrik bekeek, hoewel het 

haar eenige Duizeling veroorzaakte. - Dien 
avond openbaarden zig eenige roode plekken, 

hier en daár, aan den ongeftelden Arm; doch 
% morgens daar aan waren zy meeftal verdwees 
pen. De Pocijers bevälen wy haar, als voo- 

ren, te gebruiken, Ô 
Saturdag,den 3 Auguflus, ’s morgens. Zy hadt dié 

nagt maar zeer weinig geflapen, ’t welk mogelyke 
door de Waterproeven van den voorgaanden 

dag was veroorzaakt; anders bevondt zy zig re= 
delyk wel. Gevraagd zynde, of zy dagt dat zy nu 
het gezigt van Honden zou kunnen: verdraagerr 
zeid’ zy ; dat zy ’er zonder eenigen fchrik van 

kow 
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ken fpreeken, maar dat, wanneer zy ‚ze hoofde 
blaffen of huilen, (gelyk haar, op de plaats 
daar zy lag, fomwylen gebeurde ,) zulks haar 
nog trillingen op % lyf joeg , en dat zy beefde 
op de gedagten van ’er een te zien. Á 

Met de Poeijersnog alaan te houden , ’s mor- 
gens en ’s avonds velkens een. 

Zondag ‚ den 4 Auguflus. Zy hadt in die nagt 
wel geflapen, en was.nu bykans vry van haare 
verfchrikkende Droomen. Dien dag zag zy. 
een Hond , doch met een kleine vervaardheid ent 
trilling. : / 

Geordineerd, dat de Poeijers voorts maar eens 
in % Etmaal, %s avonds naamelyk, gebruikt zou- 
den worden. 
_Na dien tyd nam zy van dag tot dag toe in 

Eetensluft;, kragten en moedigheid, tot omtrent 
den 15 of 16, wanneer haar een of twee Voor- 
vallen bejegenden, welken, al het gene Wy toe 
dus verre hadden uitgevoerd, fcheenen over- 
hoop te zullen werpen. lame atas: 

Een man, naar zy zeide als een Heer ge- 
kleed, kwam aan’ huis van den Heer Rogers, 
en vraagde een Knegt naar het jonge Vrouws- 
perfoon , dat niet wel was. Zo dra zy kwam, 
keek hy haar fryf in * aangezigt, en-verhaalde 
haar ; gehoord te hebben, dat zy genezen was: doch dat- 
loy haar kon verzekeren „dat dit zo niet ware ; dat zy er 
zeer (legt uit zag „en dat het onmogelykwas, datzy am- 
mer kon genezen worden. Toen fchielyk haare Hand 
aanvattende, even of hy haar Pols wilde voelen; 

1, Deen, Oo zeid’ 
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geilrhy, dat die uitermate flegt- wäs 3 enzals’t was 

fe om haär nog: kragtiger te verfehrikken, deedt 

Hy ’er een anderen leugen by ; verndarside haar 5 
dat dé Doktor en Chirurgyn zo aanftonds zouden 
„komen; dat zy % oogmerk hadden, om haar, op’ 
ftäânde voet, weder te doen Aderlaaten , en alle 

„de Geneesmiddelen, van nieuws af aan, weder 
Ë& doen inneemen> doeh dat dit alles vrugtcloos 
Zöûde zyn. Daaropging hy wegy laatende het 
dtme Menfch half dood van fchrik, zo dat zy 
faauwlyks bekwaam was, om het Voorval aan 
haare Juffrouw en de andere Meid te ver 
haalen. 

Een dag-of tweete vooren wanneer zy door 
de Marktplaats ging, kwam zekere: Vrouw, uit 
Een Huis fhielyk op haar danloopen , en vrocg 
haat hoe zy ’t had. “Wanneer die Vrouw tot 
aütwoord kreeg , dat Zy wel ware, fprak dezel. 
we dus tot haar: Lis, % ss eeft flikkering voor de 

dood) Gy moogt u enbeelden wat gy ook wilt: Zy 
zul ineen Week tyds dood zpti: ik zeg ht d. 

Deeze ongelukkige voorbeelden van Men- 
fchelyke zwakheid, of boosaarfighcid, % zy wat 

het ware; Kon ik hier gemakkelyk hebben voor- 
bygegaan : maar; dewyl dé uitwerkingen, die 

“zy voortbragten; en de Geneesmiddelen, waar 
doór deeze uitwefkingen werden overwonnen, 
hog eenig meer lieht fcheenen te geëven aan de 

“waare aaft van hêt Onderwerp ; daar wy van 
ir bd 5 zó verbeeldde ik my, dat dëzelvén 
mn la 

vlas toe of af te doer. Het 
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_ Het volgt paturlke, di zodanige ftooten 
k zulk een Geval, en in een.zo haghelyke Om- 
ftandigheid 3 de allerflimfte uitwerkingen kune 

nen veroorzaaken. Hen Lighaam, ten hoogfte 
verzwakt door Ontlaftingenen Pynlykheden, en 
een Geeft kort te vooren zo geweldig ontroerd, 
ja maar even herfteld van de grootfte. fchrikag- 
tigheid , worden zeer gemakkelyk aangedaan, 
2 Was niet te verwonderen geweeft; indien de 
Patient, door de onhebbelyke’ bejegeningen haar 
ontmoet ; weder ingeftort ware, buiten eenige 

hope van herftelling. 
Zy hadt?er, inderdaad; veel winged vans 

wordende zwaarmoedig , miftrooftig en flaapc- 

loos. Haaâre cetersluft verloor zy t’eenemaal: 
haar Arm wierdt heet, pynelyk en ontftoken:, 
op de plaats daar ’er het Braridmiddel was opgee 
legd geweeft. Door tegen de Nagt haar een O- 
plaat te läaten inneemêén’, en bekwaame Midde= 

len op haaren Arm te vens 5 verminderden 
_egter die Toevallen , en zybeterde allengs, doch 
langzaam, tot omtrent den 23, wanneer zy wes — 
der ongemakkelyk wierdt, bykans als vooren; 
uitgezonderd de zeerte in haaren Arm; welke; 
zó ìk meen, háar nietmeer kwelde. … 
Toch weide haar weder voorgefchreeven, de Ri 

Muskus- en Cizaber-Poeijers, tegen de nagt, inte 
‚neemen, met ecn Aftrekzel van Vlierbloemen: 
waänt al haare beterfchap kreeg zy met, in meer 
of minder graad, te Zweeten. Dewylzy egter 
weini of niets gezweeten hadt, en haare On- 

Deen h Ooz ge- 
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gemakkelykheid van Geeft, Slaapeloosheid , er 
andere Toevallen , aanhielden , zo werdt haar 
den 25 een Opiaat ingegeven, en den volgenden 

dag een Gifte van de Muskus- en Cômaber-Poeijers, 
Zy wierde toen , in alle opzigten, beter: maar, 

by ongeluk, den Karel, die haar zo bevreesd 
hadt gemaakt, in ’toogkrygende; terwylhy,op 

eenigen afftand, voorby het Huis van den Heer 
Rogers reedt; overvielen haar wederom al haare 

voorige fchrikken en zwaarmoedigheid: met be- 
naauwdheiden walging in de Maag; een groote 
neerflagtigheid en volftrekte wanhope van ooit 

herfteld te zullen worden; Daar by wierdt zy, ten 
opzigt van ’ inneemen der Geneesmiddelen , kor- 
felig enongezeggelyk; geheel anders dan zy , den 
gantfchen tyd te vooren , wasgeweeft „behalve den 

dag toen de K waal haar eerft op % lyf kwam „wan- 
neer zy , eenige Uuren lang, geheel onbeftuur= 

zaam fcheen te zyn. Het enkel gezigt van dien 
buitengewoonen Man, was haar, op deezen 

tyd, bykans even zo hinderlyk , als een gehee- 
le troep Honden kon geweeft zyn, zelfs toen 
haare fchrik voor Honden en Water tot den 
hoogften crap fteeg. 

Men wift niettemin haar , door lang aanftaan, 
te overreeden, om een Braakdrank ven Jpeca- 

coanha, op Wyn getrokken, des morgens in te 
neemen, en één Poeijertje van Muskus en Csna- 
der, des avonds te gebruiken: waar van zy eg- 

ter geen Slaap, Zweet, of eenigander kennelyk 
voordeel hadt; zynde den volgenden ogtend e… 

ven 
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ven zo Ongefteld als den voorgaanden dag, ter- 
wyl zy nog fieeds over benaauwdheid en wal- 
ging in de Maag klaagde. Dewyl zy geen Afs 

gang gehad hadt, federt ‘het Braakmiddel van 
?s daags te vooren, werdt een Klyfteer voorge= 
fehreeven, die wel zyne werking deedt, doch 
waarvan zy weinig verligting hadt. 

Den volgenden morgenftond , haare Pols wat 
fors vindende , fchoon zy neerflagug bleef van 
Geeft, werden haar twaalf Oncen Bloeds, of 
daar omtrent , afgetapt, en een Hauflus, van 

Sap van Limoen met Zeut van Alft , benevens 
„eenige bittere en tegen de Opfiyging dienttige 
Middelen, geordincerd., 
_%s Namiddags bevonden wy haar , inde meefte 

opzigten, evenals vooren; maar met een nieuw 
Ongemak behebt, naamelyk, dat er vlugge, 
fchietende Pynlykheden in de Hand die gebee- 
ten was, en langs den geheelen Arm opwaards, 

ontftonden , gepaard met verfcheide Stuipagtige 
knypingen. Dit was een Toeval dat ons zeer 
ontfielde ; hoewel ik nog al hope bchield , dat, 
dewyl zy zo veele Ontlaftingen en Stooten hade 
uitgeftaan , het alles nu maar enkele Vlaagen 
van Opftyging mogten zyn, welken ik onderftel= 
de, zeer waarfchynlyk die deelen van he Ze- 
nuwgeftcl meeft aan, te doen, welken reeds, 
hoewel uit eene verfchillende oorzaak, te voo- 

ren door Stuiptrekkingen en Ongefteldheden wa- 
ren ontroerd en verzwakt : bygevolg’ moeften 
de Deelen der Dierlyke Huishouding door den 
LL Deer, Oo 3 in- 
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_ invloed deezer Zenuwen worden -aangedaan ; en 
“daar was de ongeftelde Arm ’er zekerlyk één 

van. 
Dit bragt my tot het denkbeeld, % welk ik 
te vooren in dit Geval reeds dikwils had gehad , 
dar Kamfer, Afa fietsda, Muskus , Opsam „ Cafio- 
reum Valeriana fyloeflrss , en dergelyke Middelen 
tegen de Stuipen, van het kragtigfte foort, in 
ruime Giften ingegeven, en verwiffeld naar des 
Lyders gefteldheid , niet alleen in die Ziekte, 
maar zelfs ook in deezen toeftand, van veeldienft 
konden zyn: en de Heer 74 g-ht „wiens geduurige 
byftand en genegenheid , aan my geduurende dee- 

* ze gantfche Kuur betoond, niet.genoeg geroemd 
“kan worden, bedagt, toen ik hem verhaalde wat 
myn denkbeeld aangaande dit Stuk ware, een 
byzondere Mengzel van d/a fetsda, Muskus en 
Kamfer, van ’t welke by den geleerden Dr. Ha/- 
Jet, van Exeter, in eenige Gevallen van Opfty- 
ging, uit eigen Ondervinding , met veel lof 
hade ‘hooren fpreeken. Ik fchreef derhalve cen - 

Bolus voor, van twaalf Greinen d/a fwtsda,tien 
Greinen Muskus en zes Greinen Kamfèr, zo ras 
het doenlyk ware gereed te maaken en te ge- 
bruiken; als ook een dergelyke tegen de pagt, 
en inmiddels de Hauflus Safino-Nervofs, op de 
geftelde tyden „< in te neemen. 

Den naaftvolgenden ogtend, zynde den 3 Sep- « 
tember, bevondt zy zig veel beter, zy hadt die 
nagt geflapen en gezweeten ; was vry van Pyn 
en png aak hars van aselk en zonder 

onge- 
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ongemak in de Maag. Twee Hauflus Salin werden 
Dee: dien dag geordineerd, sen dr Bofus Jeng 
tegen de nagt. - ' 

?s Daags daar aan, den 4, „was zy nog ‘beters - 
Toen werden de zelfde Geneesmiddelen weder 
voorgefchreeven. ite tn dag 

Na dien tyd fcheen zy, in alle opzigten, zo 
wel gefteld te zyn, dat zy geene Gencesmidde- 

len meer behoefde. By verloop van eenigen 
tyd, daarna, kreeg zy haar vleefch en kragten 
weder, wordende zo gezond als ooit te vooren. 

In dien flaat blyft zy nog heden, zonder de min-- 
fte wederkeering, of cenig kenteken, van haa- 
re voorige K waal, 

N ; ( " 5 ' 
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BESCHRYVING 

VAN DEN 

RIVIER- HARDER, 
Zynde omtrenteen fpan lang, met witte Ruz Borft- 
Buik- Aars- en Pr Ee het bovenft rand- 
je van de Rug- en Staartvin geheel zwart, en 
de uiteinden van de middelfte beentjes der 
zelve Rug-vin gedeeltlyk donkergraauw, 

een vaalen Rug, en negen beentjes 
in de Aars-vin. 

\ 

SESGESNEEELONELEELSSRGAS 

Eezen Vis noemt de beroemde (*) Arre- 

DI CKarper) Cyprsnus, van een voetlang , 
Ps langkwerpig ‚ aan den dikken kant, met eenen 

dikken rug , enn de Aarsvin van negen beentjes. 

De groote Grsnerus geeft hem den naam 
van Kleiner foort van den Harder of Rroser- Meun. 4) 

De Graaf Marsirr geeft ’er eene figuur en 
min naauwkeurige befchryving van , in zynen 
Danubius , onder den Hoogduitfen naam van 

Hafdl. ) 
Daar zyn ’er weinigen die hem kennen onder 

den Nederduitfen naam van HefJeling en Vres-oss; 

en deeze beide naamen zyn niet gemeen. 

Hy 

(*) Synonym. Pifc. ro. Cyprinus. 17. 
Ct) De Aquat. Ed. Tigur. p. 32, 33. 

(1) Marsiur Dan. Tom. IV, p. 15. Tab. IV, fig, 2. 
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Hy is in den Lyft van Nederlandfe Viffen, 
door den Wel Edelen en zeer Geleerden Heere, 

Du. Jou. Freo. Gronovius, uitgegeeven 
in de Handelingen van de Koningkl. Maatfchap- 
pyete Upfàal, niet vermeld; en inhet Eerfte deel 
van het Muftum Ichthyol. van deszelfs Heer Zoon, 
den dooroefenden Laurens Trroporus GRoNo- 
VIUs, niet aangetekend, noch befchreeven. 

—… Geen wonder; want zeer zelden word hy in 
onze wateren vernoomen en gevangen, of. 

_fehoon hy ook in onze Rivieren voortteele; 

at IE ek te 

zynde een vis van de uiterfte gezwindheid in’ 
zwemmen. In de maand September 1755 is die, 

welken ik hier befchryf, in de Vecht gevangen. 

BL VIBEECR SE AorBRo De ERS 

1. Het Leghaam is langkwerpig, breedft tus- 
fen de Borft- en Buik-vinnen , daar het omtrent 
“tweemaal zoo breed is als de dikte van den rug 
bedraagt. | 

2. De Kop, iets fimaller dan de rug , loopt - 

uit in de gedaante van een kegel, em is, na’ 
uiteinde toe, bleeker van koleur dan aan den 
nek, geftippeld met eene oneindige menigte van 

‘kleine en zwarte punten, die naauwlyks zigtbaar 

zyn. 
3. Het Lovenf} Kaakeleen (of zal ik het lie- 

ver een fnuit noemen?) firekt zig . even als in 
onze Houtyngen , over het onderfte henen, ter 
lengte vans van een duim. 
L Deen A er 4 De 
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4. De Oogen zyn rond, ftaande in de zyden 
van het baaids een weinig na het geel wekkene 
de: de nend is een zwart kringetje. _« 

5. De Rug ryft langzaamer hand een weinig 
van den nekaf, is over het geheel rond verhee- 
ven; en vaal van koleur. 

6. De Dekfels van de Kreuwen kt blinkend 
wit als % fchoonfte zilver ; beftaande uit drie 

beenen, welke door een helder vlies aan een ge- 
koppeld zyn. ; | 

7. De Schubben zyn kringrond, van eenemid= 
delmaatige grootte, in haar midden iets of wat 
verheeven; zoo dat, als % licht daarop een wei- 
nig fchuin valt, de geheele huid op de zyden 
zig vertoont als in het lang , van de kop tot 

den flaart, geftreept. Zy zyn aller wicft en blin- 
kendfte onder na den buik toe, terwyl zy eyen- 
wel ook boven de zydftreep, (behalven op den 

rug) den geheelen vis als blank penn enpn of 

zilver doen blinken. 
8. De Lippen ftaan met het Vlies dat de, 

kieuwen dekt , en met den vooruitfteekenden 

fnuit, in dezelfde linie. Van deezen fnuit is de. 

bovenfte lip afgezonderd door eene diepe. 
groef. Fig. 2.6. 

o. Het Vlies, dat de Kieuwen dekt, heeft aan el- 
ke zyde drie beentjes. 

10. De Zyd-flreep is krom nederhangende, 
haar begin neemende boven by het kn 4 
beentje van het kieuwen-dekzel, van waar zy 
Schuin na beneden loopt tot even woorby het 

ein- 

Se, 
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gn der borftvinven: ‚van ‚daar gaat,zy genoeg. 
zaam recht door,tot aan den aarts „zynde (be: 
balven daar zy begint) het naaft aan den „buik bes 
lend. , 
ar. De Buikis, tuflchen de borft- en buik-vin- 

pen, meer plat-dan rond ; tichen de/buikvinnen 
en‚den-aars fimallersen, iets verheevener ; van den 

aars totaan het einde van de aarsvin is.de kiel 
fcherper uitloopende ; en van.hetrseinde vande 
aarsvin tot aan.den ftaart rond verheeven. 

12. Deeze wisheeft vin: 2 geheel zeven Vid- 
aen, Als twee aan de borft, twee‚op den buik , 
eene aan den aars, eene rugvin, en den fyaarc. 

13 De Rugvin loopt met haar uiteinde even 
wer als de buikvinnen „ doeh zy begint op «den 
erug iets-meer naa vooren, dan deeze op den buik 

zy is iets nadersaan den ftaart dan aan den kop; 

omtrent langkwerpig vierkant; # van cen_duim 
Jang, en bevat XII beentjes die aan de uitein- 

_den in takken fplyten, uitgenoomen het eerfie 
het welk kort en enkel is: het bovenft randje 
van deeze vin en de uiteinden van derzelver 

„middelfte beentjes zyn donker graauw; voor % 
overige is de geheele rugvin wit. 

r4. De Buskoinnen necmen op ’t midden „van 
den geheelen buik haar begin en bevatten X ge- 
„takte beentjes. 

15. De Borflosnnen, een weinig langer dan die 
‘van den buik, bebben XL beentjes: 

16. En de Aarsvin heeft ver IX; die mede, 
behalven het eerfte, getaktzyn. 
Ë Deen. 17. De 
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17. De Sraartoin is tot op de helft in tweên 

gedeeld en beftaat uit XX beentjes. De boven- 
fte helft van denzelven is iets langer dan de on= 
derfte. 

_DeBenpe, tot welkehy behoort, is Vis. 
De Rane of Orper, waarin hy moet ge- 

plaatft worden, is die der WEEK VINNEN. 

Het GesLacurT, waarvan hy een Lidis, word 
genoemd dat der KARPERS. 

De BENAAMING vandeezen vis, in Lenneus fa- 
menftel , is Mug4/: In’t Nederduits Ruzier- 
Harder. 

Zoo dra ik gelegenheid zal hebben om weder 

een van deeze Viffen te krygen, zal ik deszelfs 
inwendige deelen zoowel befchryven als de uit- 

‚„wendige, 

N ó. 

Ld DC A id a 
Fig. rt. De Rivier-harder. 
Fig.2. De Kop, om den bek en *t vooruitfteekend 

bovenft Kaakebeen te vertoonen, van on- 

deren te zien. 

a. De vooruitftaande top van ’t bovenft Kaa- 

kebeen. 

b. De groef die de bovenfte lip van den fnuit 

afzonderr. 
„ De bovenfte lip. 
‚ De gaaping van den bek. 
‚De onderfte lip. 

f. Het vlies dat de kieuwen dekt. 
| BEN 

® A a 
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 BESCHRYVING 
VAN EEN ONGEMRENEN 

INLANDSEN VIS. 

SSSSSS SSS SSS 

E Beroemde Heer P.Artedt heeft den Snot- 
zolf of Lump, uit hoofde van deszelfs ronde 

fchildsgewyze Vin , welke zyn Borft bedekt , 

den naam gegeeven van Cyclopterus d.i, Kreng- 

vin: En met het zelfde recht is aan den Vis, elk 

ke hier befchreeven word (als zynde nog door 

niemant waargenomen of aangetekend) de naam 

gegeeven van Cyclogafler d.i, Krangbu:k, vermids 

deszelfs buik van eene dergelyke red fchilds- 

gewyze Vin voorzien is alsde Sxotolf. Zie Pr. IX. 

{guur 3. 4. 
De Kringbusk behoort tot de WerxKvVINNEN k 

en deezen zyn deszelfs algemeene 

KENMERKEN: 

Het Lighaam is langkwerpig , aan den dikken kant, 
ongefthubd; met een zeer ruim vel de 

rank. (*) 
Het Hoofd is groot, kort, plat ), veel breeder 

dan het Lighaam , ongewapend. ‘ De Oogen 
ftaan van vooren boven aan de zyden van Á 

Ws (*) Rank, Catbetoplateum, noemen wy een Vis, welks 
perpendiculaire hoogte grooter is dan zyne breedte. 

(f) Plat, Plagioplateum, noemen wy een Vis, welks 
breedte grooter is dan zyne hoogte. 

5, Deer, 
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» hoofd. De Bek is aan het &inde van % 

hoofd. Hy heeft Tanden op beide zyne 
kaakebeerien er in de keel. De openingen 
der Kreuwen zyn alléen boven, aan de 2 zyden 
gaapende. 

Det olies, dât de Kieinven dekt, is waakt, uitggzet, 
opgebleazen ‚ voorzien van zeven beentjes, 

De Vinnen tùyn zes in getal. Eeneop der Rug, 
en over deszelfs gelrecle: lengte „ uiegeftrelees 
De Burkomtnen zyn famengegrocid vor eene 

„vin die Kringfond en demigzins vande ge. 
daance eenes Ere lieers is, 

BESCHRYV ING vAN DEN KRINGBUIK, 
CCyclog after.) 

1. Het Lighaam is langkwerpig dik , vry 
breed, ongefchubd, overdekt meteëw wit, zeer 
ruim, zagt, en dun vel; kort agter het hooft 
omtrent rond, en van daar, na den flaart toe, 

zeer en Meet ränk. 
„ Het Hoofd is kort, tomp ; bn ongewa- 

pend ‚ met een ruim 4 gedekt , hel breeder 
gan het lighaam. 

3. De Bef is fomp. breed, et, 
4 De Oogen zyn klein, fiaande van vooren 

boven aan de zyden van ’ hoofd; ver van cl- 
kanderen; overdekt door het gemeene vlies van 
in hoofd’, omtrent kringrond , weinig GE 

lende? 
5. De Mond ligt onder den bek aan ’ einde 

vän ’ hoofd, | 
ö. Het 

kl 



, e 

ONGEMEENEN ÍNLANDSEN Vis. 583 

Ne 

„6. Het onderf? kaakebeen is iets-korter dan het 

bovenfte. 
7. De Tanden zyn zeer Klein, ongeregêld ; 

digt by een in plekken; fcherp; op beide de. 
kaakebeenen, en-aan weerszyde in de keel. 

8. De Kieuwen-dekfèls rondverheven, ongewas 
pend. { 

‚9: De Openingen der Kreutven , van ofderen 
geflooten „ doch boven aan de zyden. met cene 
naauwe opening gaapende. 

ro. Het vlies, dat de Kieuwen dekt, is geenszins 
van de dekfelen: overtoogen , maar vry en uitge- 

zet; rondverheven ; aan weerszyde voorzien 
van zeven beentjes, die gemiaklyk te onderfcheis 
den zyn. 

zr. De Buzfk hangt zeer veel vooruit, is breed 
en rondverheven. 

12. De Vennen zyn zes in getal, overi 
Eene Rugvin, twee aan de Borft „ eerie aan dert 

. _Buik,-eene Aarsvin, en de dt. 

13. De Rugvin begint kort agter ’t hoofd, en 
gaat door tot aan den ftaârt, met den welken zy 
eindlyk verknocht word. Zy heeft vyfendertig 
beentjes die enkel, zeer. dun, tags wapend en 
buigzaam zyn. | . 
“14. De Borffoinnen zyn twee, zeer breed, ge- 
rond, kort agter de Kieuwendekfelen gelegen; 
aan weerskanten eene; geftyfd door negenentwin- 

/ __ tig enkele en zeer fyne beentjes. \ 
| 15. De Buskoinnen, onder die van de borft ge- 

Hee, zyn famen gegroeid tot eene kringronde 
J. Deer, en’ 
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en ecenigzins naar eenen trechter zweemerde 
Vin. 

16. De Aarsoin Rrekt zig uit van den Aars tot 
den Staart , met welken zy aan ’ einde vaft iss 

en beftaát uit drieëndertig enkele en dunne 
Beentjes. 

…_ 17. De Staart word , gelyk reeds ($ 13 en 16) 
gezegd is, van weerskanten. met de Rug- en 
Aarsvin verknocht. Hy is rondagtig , fmal , 
voorzien van negen enkele en zeer dunne 
Beentjes. 

18. Schubben zyn ’er geene op het gantfe lig- 
haam, maar het vel, dat ongefchubd is, zit zoo 

_ ruim over % lyf, de vinnen , en het hoofd, dat 
het, wat hard aangetaft wordende, terftond van 
den Vis affcheidt. 

ig. Deeze Vis woont in de Noordzee, in de 
Zuiderzee en het Ye, daar ’er my in % jaar 1154 
twee zyn van daan gebracht. 

PL AAT TX, 

Fig. 3. Vertoont den Vis, genaamd Kringbuik, vâa 
onderen , recht tegen den buik te zien. 

Fig. 4. Denzelfden op zyde. 
Fig. 3. a. Wyft de Kringronde Buikvin aan. 

N. 

KORT 
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sessssesss ensssass 

s. 1. Y de ek fhetfen van NE Ganrfiel- 
felen der Viffen en Viervoetige Die- 

ren „ reeds in diet Werk ten dienfte der‘ Hol- 

Jandfche Liefhebberen van,de Natuurlyke. Ge- 
_khiedenis vuitgegeeven ; paft niet oneigen het 
Kort Begrip van „Dr. Moehring’s eenvoudig; 
klaar- en ‚gemakkelyk Samenftel der Vogelkun- 
de; ’ welk zekerlyk het befte is dat immer in. 
het licht gegeeven wierd. Zulk een Kort Begrip. 
Mag, bovendien, ter deezer tyd recht.te paffe, 
koomen „daar ’er alomme.eene heerfchende nei-, 
ging word vernoomen om, Verzamelingen van. 

1. Deer. Pp Va 
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Vogelen te maaken. De Liefhebbers (daar ik 
wonder in myn fchik mede ben) zyn federd eeni- 

gen tyd als met de borft gevallen op ?% onder- 
„zoek: van de verfcheidene Geflachten ‘en-Soor- 
ten der Vogelen onzes Vaderlands; en ik be- 
klaage my aldus de níoeïte niet, welke ik meer- 
maalen heb genoomen, om hen te beduiden dat 

het eigener „ware „ eerft de Natuurlyke Voort- 
brenpfelen van zyn eigen Land te leeren. kennen, 
voor en al eer zig met het Uicheemfe bezig te 
houden. En, inderdaad; is’er ergens ter we- 

reld eene groote voorraad, niet enkel van Ge- 
vogelte ‚maar vansoverheerlyk fraay Gevogel- 
te, zy is hier in onze Provincien, welke eene 
menigte uitleveren van zulke foorten die zeer 
dikwils voor Uitheetns zyn aangezien, en noch in 
fchoonheid van gedaante, noch in verwonderlyke 

manier van Huishoudinge voor eenige van buitens 
Landsbehoeven te wyken. Wy liggen de meefte 
Landftreeken voor, ten opzigte van hêt Water- 
gevogelte, van welk ik vry zeggen durve, dat 
wy-de Geflachten en byzondere Soorten; ik laat 
flan de Huishouding, nog niet dan zeer gebrek- 
kig kennen. Meermaalen ontmoet ik er, wel- 
ken “ik zelf voor deezen als Uitheemfén heb te 
boek gefteld, en niet weinigen, welken doof nic- 
mant der Vogelbefchty veren zyn opgetekend, 
De meefte Werken; die wy over de Vogelen heb- 
‘bef, zyn zeer gebreklyk en onvolkomen: de af. 

beeldingen welke ‘meri Ons, ook in de-koftbaar- 
Île en geachtfte Werken heeft gegeeven (en 

waar 



“SAMENSTEL DER VoGELKUNDE. ‘587 

waar op zeer weelen zoe los toegaan,) zyn hier 
en daar vierkant firydig met de waarheid. In 
onze moedertaale vooral “ontbreekt ons een 

goed werk over de Vogelen. Deeze aanmer= 
kingen behooren alle Liefhebberen van ons Va- 

derland te doen befluiten , om door vlytige na- 
fpooring niet alleen het Gevogelte dat hier ge- 
vonden word van naby te leeren kennen, maar 

“ook in geen geval agterhoudend te zyn, met, 
daar het t’eeniger tyd van hen verzocht zal wor- 
den „ hùnne voorraad ten algemeenen nutte open 
te Göpen, en of tot eene naauwkeurige Afteke- 
‘ning, of tot eene goede Befchryving voor eenen 
kleinen tyd te laaten gebruiken. / 

Gevoeglyk begint het Kort Begrip van het te- 
genwoordig Samenftel met de verklaaringe der 

6.2. KONSTWOORDEN. 

Pennen noemt men alleen de, Riemen der. Vleu- 
gelen. en de Beftierpennen van den Staart: 

Ean) mede eerften roeijen , met de laaften richten 
painaide: Vogelen hunne vlugt. 
_Vederen zyn alle de overige pluimen waar end 
het Lighaam der Vogelen bekleed is. 
 Pluimpjes zyn dat zagt en fyn Dons, het welk in 
, „_fommige geflachten van Vorden onder de 

buitenfte vederen zit, en hun lighaam te-. 
gen de ongemakken van de Lugt en ’ Wa- 

‚ter befchermt. 0% , see 
E. Daer. Pp a Va 
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“„Vogel-van dit jaar noemt men zulk-eenen, die 
‘zyne  vederen: nog niet gewiffeld heeft. 

va _erVolwalfen Vogel is. zulk een, die-alle jaaren 
dezelfde koleur van Vederen Connatuurly- 

ke afwykingen daaromtrent uitgezonderd) 
naa’ het ruijen wederkrygt. Kreken is zulk 
een Vogel die nog zyn eerfte. Poddeveeren 
draagt , en. welks Pennenen Vederen tot 

de behoorlyke- lengte nog, niet gyn: uitge- 
groeid. 

Het Wafch noemt men dat Eeltagtig ; naakt be- 
kleedfel „ ’ welk het grondftuft (Gafis) van _ 

„den ns van eenige Roofvogelen „en van 
eenige weinige anderen , omringt. 

Kwabben zyn die zagte, vellige „ dikwils nc- 
derhangende Lellen , die aan ’t geflachte der 
Hoenderen, den Kalkoen, Kafùaris, enz. 
eigen zyn. 

Het Agteroverhellend gedeelte rekent fien van bien 
5 af, langs dn hals en over den rug, tot 
aan den aars toe. Het Vooroverhellend gedeelte 
word gerekend van de keel af langs den 
ftuit. - Van ouds hebben Gesnerus, Cru- 
sIus , en anderen, in hunne befchry vingen 
deeze twee benaamingen anders om ge. | 
bruikt, gelyk Rar (*) zeer wel gewaar- 
fchuuwd heeft. 

9) In Prefatione ad Willougbbeji Ornitbologiam. 

N 

Dr 

‘ 
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De Aarsis de plaats tuflen den rug en den fiaart. 
“5 Andere hebben hem onder. den. hui er 

… pen-gehad. r 
De Keel neemen wy voor het: tied der wac: 

in het vooroverhellend:gedeêlte ; zoo’ ver 
> zy binnen de kaakebeénen-vervat zyn. «5 

De Strot is het Vooroverhellend, gedeelte, van 
_den hals,- gerekend van. de keel af tot het 
begin van? borftbeen. | 

De Borf? noefft men dat geheele gedele, % welk 
«het borftbeen beflaat. 
De Búsk; ; volgende, aan de Borft, is ak Zag te kde 

‚ waarin geen beenen zyn. sl 
| De Stuitof: Aarsflaart CUropyg bami is in ?vouro- 

„verhellend gedeelte van den Vogel, Topdom 
‚den aars. 

De Ryemen. zyn de onderte rcy van groote pen- 
nen aan de vleugelen. 

Riemen van. den eerflen. rang. neemen haar. begin — 
van de buitenfte flagpennenaf, en langzaa- 

te mer hand korter wordende houden-zy op, 
daar de volgende pennenseven lang. worden. 

Riemen van den middelflen:rang zyn die in? 
midden der vlerken flaan, en op ’ bloot oog 
evenlang zyn. De Remen van den derden 
rang ‚ of digt by den rug, zyn-dat bosje 
pennen, het welk in de Watervogelen we- 

 derom langer dan de--middelfte riemen, 
doch in ’% geflacht der Motfen dd 
hand korter word. 

Baflaart-Klerken zyn die latigen fiyve: Nieke 
4 Deer, Pp 3 van 

- 

- 
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van fommige Vogelen (als by voorb. van 
de Eenden, Meeuwen , enz.) dewelke onder 
de okfels liggen. De benaaming van Bus- 
tonfle Baflaard.Vlerk, welke Willoughby ge= 

‚bruikt, kunnen wy miffen. 
De Beflterpennen zyn die grootere gennad welke 

den ftaart vitmaaken. 

De Bovendye is dat gedeelte van den Vogel, te 
Z-t welk in de menfen tsgelsi de. Dye se 

naamd word. M- 

De Onderdye is aan de bite verknocht en 
eN heeft op zig zelve veelefpieren; zynde de- 

‚zelve inde benden van Vogelen; die V/es- 
en Vel-pooten (Hymenopodes & Dermatopodes) 
genoemd worden, met zeer- veele Vederen 

bedekt; ‘doch in veelen van de bende der 
Waterbeminnende , CH ydrophile) en in eeni- 
gen die men Kortgevlerkte (Brachyptere) Vo- 
gelen noemt, is -deeze Onderdye aan het 
beneden-cinde kaal. 

De Scheen word genoemd dat dorre, van ak. 
Írs ontbloote en peesagtige deel , dat ’er is tus- 

fen de onderdyeen de vingeren. Dit ge- 
deelte heeft in de meefte Vogelen, (eeni- | 
ge weinige Arenden , Nachtuilen , Veldhoen- 
deren , enz. uitgezonderd) geene vederen; À 

ofhet is in de Vltespooten met een dun vlies, 
in de Velpooten enz. ;, met eene dikke huid 

als van Leder overkleed. 

De Kwie noemen wy het gewricht er de on- 
i… derdye en de fcheen. 

$3- 
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S. 3 Van de, maar, en het, gewicht > omtrent 

de Vogelen gebruikt, moeten wy berichten. ' 
zr. Dat een Rhynlandfe voer, in twaalf dui- 

men, en elk van deezen wederom in agt gelyke . 

deelen, verdeeld, de maatftok is waar mede wy 
de- Vogelen meeten. 

a. Dat men de maat van de Vogelen neemen. 
moet als zy dood zyn, often eerften zoo ras; zy 
zyn geftorven, of eenige dagen daarnaa, wanneer 
de Leden niet meer ftyf zyn: welke ftyvigheid 
gemeenlyk eenige uuren naa den dood begint en 
een dag of twee duurt, en oorzaak is dat eenige 
deelen der, Vogelen , inzonderheid de hals, rim- 
pelen en krimpen. 

3: Dat de maat, aan. opgezette Vogelen genoo- 
men „ doorgaands iets kleiner is-dan die men aan 
dezelfde. Vogelen bevind wanneer zy verfch 

zyn: „krimpende veele deelen merkelyk door de 
‚ uitdrooging. 

4 Dar de geheele lengte- van een Vogel ge- 
meeten word van *% einde van den bek tot aan 
het einde van den ftaart, De lengte, van de 
kruin af tot‘de fchouderen „ word: gerekend tot. 
het fchouderbeen toe; aan úà bee der vleuge- 
len. 

‚5. Dat de maat dar Viitigeren genoomen ward: 
zonder de nagelen daar by te rekenen. 

6. Eindelyk dat elk Pond zeftien gemeene On- 
cen houdt, 

‚L Deer. Pp 4 S. 4 
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_$4 KORT BEGRIP vän*t SAMENSTEL. 
De Vogelen zyn, of ern 

1. Met van vooren gevederde Kniën, Pooten, die met 
} een dun gefchubd Vlies overdekt zyn, en met het bes: 
gin der Vingeren naauw aan elkanderen verknocht. 
VIE SPOOTEN (Hymenopodes). 
‘1. Met een langen Bek, die verheven, en voor aan ‚by 
‚de Kuif,- gedrukt is. AaArsrers (Pica) — 

a. Met een Bek als een Kegel, die keek afneemt, 
Mossen (PafJeres). 
a. Met het grondfluk van den Bek, omtrent in de 
‚form van een rol, dik, zeer fclftelyiei in een (cher-- 
pe punt uitloopende; gemeenlyk DiKBeKKEN: 
(Crafliruftre). | 

hb. Met een Bek als een ERls, waar van het grond | 

‚ftuk aan den bovenkant diehoekig , aan den ons - | 
derkant vlakker is; gemeenlyk DuNBEKKEN 
enuirofire)en: vansold zv0i ahem ik 

IL Met van vooren gevederde Kniën,en Pooten, die met 

een gerimpelde huid,als van Leder, overkleed zyn. Ver-: 
POOTEN (Dermatopvdes). 
1. Met een gekromden. Bek en kromme Klaauweh. 
Roorvoaers (Accipitres). . ob 

2. Met een Bek als een Kegel, welks penn is omgebo- 
gen. HoeNpers (Galline). 

a, Met de voorfte Vingeren aan het begin, door 
‚middel van een.klein Lederagtig Vlies, ruimte. 
famen gehecht. — _* 

‚b.Met Vingeren, die byna ten eenemaal gefplee- 
ten zyn; zoo dat 'er. maar het eerfte,beginfel 
van een Vlies tuffen de voorfte Vingeren valt is. 

II. Met van vooren naakte Kniën; met Vleugelen, die 
‚_bynaa om te vliegen onbekwaam zyn; met gefpleeten - 

Pooten, daar zy hard mede loopen. KoORTVLEL- 
KEN (Brachyptera). 

IV. 
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IV, Met van vooren naakte Kniën; en Pooten; die met 
‘t een zagt vel,-dat als Leder i is, ‘overkleed zjn. W ae 

TERMINNAAREN (Hydropbile). 
1. Welker randen van den Bek met tanden, als een 

zaag, bezet Zn. TAND BEKEKEN (Odontoryncbe). 
2, Welker Bek omtrent eyrond, zeer engen aan de 

zyden zeer. digt toëgedrukt is, BREED- of PLaT- 
BEKKEN (Platyrbynche).. 

3- Welker Bek wat naar een Kegel gelykende, ver- 
heven en aande zyden gedrukt is; en die vlak- 
ke Pooten hebben. ENGBEKKEN (Stenorbynche). 
a. Met den Bek eerft recht, daar naa, aan’t cin- 

de, ‘krom. … 

b.Met den Bek als een Els, recht; aan 't uiterft 
puntje een weinig gebogen. 

c. Met een Bek als een Els, geheel recht. 

4. Welker Bek wat naar een Kegel gelykende, aan 
de zyden gedrukt is, die vlakke Pooten hebben: 
met de vliezen der Vingeren verdeeld. Dur 

„KERS (Urinatrices). 

5. Met-een groef of kuiltje voor de neusgaten, 
SNEPPEN (Scolopaces). 

a, Met een Bek als een Kegel, aan de zyden ge- 
drukt; en met halfvlakke Papen. ‚ Semipat- 

Dd “mipedes). ve 

b. Met een Bek als een Kegel, aan de zyden 
„gedrukt ;en met gefpleeten Pooten. (Fiflipes 
des). 

c.Met een Bek, die van beide zyden Pyramie 
daal driehoekig is 5 en met gefpleeten Poo- 
ten. 

_d. Met een Bek A een Els, ngnddsdes., en met 
halfvlakke Pooten. 

e. Met een Bekals een Els, rondagtig; en met 
Kres rik 

…E Deen, Pps g S 5 
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$ 5. ORDER DER GESLACHTEN, 

Bende I. 

VLIESPOOTEN. ed 
Rang 1. 

Al sriuahet melle’ ame 

Rang 2. 

Mossen. 

Bende II. 

VELPOOTEN. 

Rang 1. 

RoorvoGErs. 

Rang 2. | 

HOENDERS. 

Bende IT. 

"KONT VLER EEN, 

Bende IV. 
WATERMINNAAREN, 

Rang 1. 

TANDEBEKKEN 

Rang 2. 

BreEp- of PuarT-BEKKEN 
Rang 3. 

ENGBEKKEN. 
Rang 4. 

Duikers 

Rang 5. 
SNEPPE N. 
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PROEFNEEMINGEN 

Is OMTRENT DE 

ELEKTR! SITELT; 
vig IN °T WERK GESTELD 

DOOR DEN beside 

BEN] FRANKLIN; 
elk, PHILADELPHIA in PENSYL7. ANIEN. 

| seezientnten FEEEEEESSENS 

Brief van den Heer Benj. FRANKLIN, uit Phi: 
‘ ladelphia, aan den Heere Prrer Courin- 
_SoN , Lid der Koning klyke Soczeteit van Londen. 

(Esperimers and Obfervations on Eleëricity. P.I, Let. 1.) 

MIN HEER, oo nalyea8. 1747. 

E enieinakike laft van idee Brieven uit- 
tefchryven, die miflchien, aan Uw E. ter 

hand koomende, hie nieuws ds leezenswaar- 
digs vervatten, (zoo fnel isde voortgang welken 
Uw E. maakt in de Elektrifiteit ;) beneeme my: 

half den moed: om nopends dat onderwerp iets 
meer te fchryven. „Ik kan evenwel niet voorby 
5, Deer, ecnige 
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eenige weinige Waarneemingen, omtrent den, 
Heer MufJchenbroek ’s verwonderlyke F les aan 
Uw E. mede te deelen. 

1. Het niet-elektrieke dat in de Fles vervat 
is, verfchilt, geëlektrizeerd zynde, van een 
niet-elektriek % welk geëlektrizeerd word buiten 

de Fles, hier in, dat het elektrikale vuur. van. ’c 
laate op een gehoopt word op deszelfs oppervlak- 
te, en daar rondom een elektrikalen dampkring, 
van aanmerklyke uitgeftrektheid formeert : maar 
’& eJektrikaale vuur word zz de zelf flandygherd van 
het eerfte gedrongen, het glas dit vuur bepa, 
lende binnen zig zelf, 

a. Ter zelfder tyd dat het koperdraad en de top 

der Fles geëlektrizeerd worden flellig/yk of plus, 
word de bodem van de Fles geëlektrizeerd ont 
kennender wyze, Of minus, in eene juïfte evenres 
digheid: d.i. Zoo veel elektrikaal vuur als aan 

_den top daar in gebracht word zoo veel gaat uit 
den bodem weg. ‘Om dit fe verftaan zoo onder- 
ftel , dat de gemeene hoeveelheid van Elektrifis 

teit in elk Cc bovenfte en onderfte) gedeelte van 
de Fles, voor dat de werking begint, gelyk is 
aan 20.; en dat by elke ftreek van de buis daar 
in gebracht word, onderftel, een’ hoeveelheid ge- 

lyk aan 1. Dan zoo zal, naa de eerfte ftreek van 
de buis, de hoeveelheid, vervat in het koperdraad 
en ’ bovenft gedeelte van de Fles, zyn 21, in 
den bodem 19. Naa de tweede ftreek zal % bo- 
venft gedeelte 22 , het onderfte 18 hebben, en 
zoo vervolgends , tot dat, naa go ftreeken, het 

boe 
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bovenft gedeelte der Fles eene hoeveelheid van 
elektrikaal vuur hebben zal gelyk aan 40, en % 

„onderft geene; en dan eindigt de werking : want 

wanneer ’er uit het onderfte gedeelte geen elek- 
trikaal vuur meer kan worden uitgedreeven, kan 
in ’ bovenfte ook niet meer daar van worden 

ingebracht. Doet gy pooging, om ’er meerder * in 

te brengen „ het zelve. word door % koperdraad 

weer uit gefpoogen of vliegt in luid geknap door 
de zyden van de fles henen. 

3. In de fles kan het evenwicht niet- herfteld 
worden door sawendige gemeenfchap of famen- 
raakinge der deelen , maar het moet gefchieden 
door eene gemeenfchap die gemaakt word Lusten 
de fles, tuflen, den top en den bodem, door- ’ 
een of ander niet elektriek, ’ welk die beïden 
raakt, of-op den zelfden eid Cin welk geval % 
evenwicht herfteld word met eene onuitfpreek- 

lyke kracht en fnelheid:) of beurt om beurt, in 
_welk laatfte geval het evenwicht herfteld word 
by trappen. 

4.-Gelyk?er in den top van Ee fles geen meer 
elekerikaal vuur gebracht kan worden wanneer 
het al uit den bodem uitgedreeven is, zoo kan, 

geen elektrikaal vuur, in eene fles die nog niet. 
geëlektrizeerd is, worden gebracht, wanneer Jer 
geen elektrikaal vuur aan den bodem uit Zan 
gaan ; ’ welk gebeurt, of. wantieer de bodem af 
te dik is, of wanneer de fles gezet is op een od 
lektriek per Je. Nog eens, wanneer de Fies geë- 
Íektrizeerd i is, zoo kan ’er maar, door ’ aanraa- 

. Deer, ken’ 
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ken van het koperdraad, weinig van het elektrikafe 
vuur uit den cop worden we1getrokken, ten zy ’er 
eene evengelyke hoeveelheid ‘op den zelfden tyd 
aan den ‘bodem zn kan Koomen. - Dus, zet eêne 
geëlektrizeerde Fles op een zuiver flük’ glas of 
droogt wafch, ‘en’ 8y zult door het draad aan te 
raaken geen vuur uit den top haalen : plaats haar 
op een niet-elekcriek , en-raak het draad aan, en 
gy zult in korten tyd-het vuur ’er ùit bral jet 
allerfchielykft , wanneer gy eene onmiddelyke 
gemeenfchap maakt, gelyk hier boven’gezegd is, 

Zoo verwonderlyk zyn deeze twee ftaaten vaf 
Blekcrifiteic, het plus en minus, famengevoegd 
en gebalanfeerd in deeze miraculeüze Fles ! Het 
is ?er mede geleegen, en zy fiaan betreklyk het 
een tot het ander, opcene wyze, van welke ik 

geene de minfte bevatting maaken kan! Als %% 
mogelyk wâre dat eene Fles in % eene gededlte 
bevatten zoùde““eene -hoeveelheid ‘van fterk 
op een gepakte Lucht, «en in %t andere gedeelte 
een volmaakt vacuum, zo weeten wy zou oan bin 
nen het evenwicht térfonid herfteld zyn: Maar 
hier hebben wy eene Fles die op eenen zelfs 
den tyd een “07 plenum) van elektrikaal vuur 
vervat, en een Zedse Coacuum) van ’t zelfde vuur ; 

en des Wiettegduandd kan het evenwicht tus- 
fen beiden niet herfteld worden dan door eene 
gemeenfchap van buiten! Of fchoon ook ’%t pZe- 
tum geweldiglyk drukke om zig uittèzetten, en. 
’t hongrig vacuum even geweldig fchyne aan te 
trekken om gevuld te worden! 

Î 
z. De 
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g. De Schok aan de Zenuwen (of liever de 
Stuip) word veroorzaakt door het ‘fchielyk 1oo- 
„pen van het vuur door % lighaam , langs zynen 
weg „ tot weder in den bodem der Fles. Het 
vuur neemt den korften weg, gelyk Mr. Waifon 
zeer wel aanmerkt 3 maar het blykt niet, by de 
proeve, dat- ’er , ten einde iemant gefchokt 
„worde; denige gemeenfchap met den vloer nood- 
zaaklyk is ;, want-hy 

__houd, en het koperdraad aanraaktmet de Andre 
zal even fterk als anders gefchokt worden, al- 
fehoon ook zyne fchoenen droog zyn, en hy 
op de wafch ftaa. En by het danraaken van het 
draad (of van de fnaphaans-loop ; ’c welk ’% zelf- 
de is) komt het vuur niet voort uit den vinger 
‘die aan het draad raakt, maar uit het draad, ge-_ 
raakt met den vinger, en het gaat door ’ lig- 

haam na de andere hand, en bek in den bodem 
wan de Fles. ies 

__ PROEFNEEMINGEN, | 
welke het bovengemelde beveftigen. , 

EERSTE PROEF. 
Zet eene geëlektrizeerde Fles op wafch: 

seen kleine Kurkbal, dien’ gy in uwe hand aan 
‘eenen draad-van drooge zyde hebt hangen , ven 
‘dien gy by het koperdraad van de Fles brengt, 
‘zal eerft aangetrokken , en dan weggeftooten 
worden. «Laat uwe hand, terwyl de balinsdee- 

tE, Deer zen 
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„gen flaat van-wegftoôting is, zakken, zoo ver, 

_dat de bal omtrent den bodem van de Fles; ‘komt, 
en hy zal daar ‚op ’t zelfde oogenblik „ en fterk; 
„worden aangetrokken „ tot dat hy-zyn vuur 
heeft uitgogeeven. 

„ Indien de Fles. een elekerikalen. ‘dampkring 
hadt, zo wel als-haar koperdraad, zoo zou een 
geëlektrizeerde Kurk zoo wel vande. cene, als 

„vän de andere weggeftooten worden. 

TWEEDE PROEF: 
Pr.X. Fig. 1. Laat van een geboogen koper- 

draad (a) dat in den tafelfteekt „een kleinen garen- _ 
draad (4) nederhangen, een half duim af van 
de geëlektrizeerde Fles (c). Raak eenige reizen 

het koperdraad der. Fles (@D met uwen. vinger, 
en op elke aanraaking zult gy den garen-draad 
terftond door de Fles aangetrokken zien. (Dit 
gefchied allerbeft met een azyn- of eenig ander 
dergelyk rondbuikig flesje.) Zoo dra gy eenig 

vuur van % bovenft- gedeelte uitrekt door ’% 
aanraaken van het koperdraad (4), treke het 

onderft gêdeelte der Fles eene gelyke hoeveel. 
heid van vuur in door den garen-&raad (f). 

DERDE PROEF. 

„Fig. &. Mal een oben vaft in pen, 
lood, met welk de bodem der Flesbekleed is Cd); 
zulks dat de bogt daar van opwaards gaa, en 
zyn ring-einde (e) gelyk ftaa met den top of % 
ring-Einde dés koperdraads in de Kurk C@), op 

den 
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den afftand van drie of vier duimen. Elektri- 
zeer dan de Fles, en zet ze op de wafch. In- 
dien ’er ech ftukje kurk aan een zyden draad DD 
tuffen deeze twee koperdraaden hangt, zal hee 
oogenbliklyk aan % fpeelen gûan tuflen dezel- 
ven; tot dar de Fles niet langer geëlektrizeerd 
is; dat is, het haalt en brengt het vuur uit dert 
topna den bodem der Fles, tot dat het evenwicht 
herfteld is. 

VIERDE PROEF. 
\ 

à JA 3. Zet een geëlektrizeerde Fles op 
wafch: neem een koperdraad (2) , in de ge- 
daante van een C geboogen indervoege , dat 
het eene eind het koperdraad der Fles kan raa- 
ken, en het andere. den bodem. Steek het met 
de bogtige zyde i in een ftokfe Zegel wafch de c 
welk u dienen zal tot een handvatfel. Breng 
dan het benedenft éind. dân dên bodem der 
Fles,” en het boven eind by trappen naby het 
koperdraäd, dat in de kurk der Fles fteekt (5). 
Het gevolg is, dat de eene vonk de andere 
volgt , tot dat het evenwicht herfteld is, - Raak 
den top eerft, en op % naderen vân den bodem 
met het ander einde, hebt gy een aanhoudenden 
flroom van vuur uithet koperdraad, ’t welk in 
de Fles fteekt. Raak dén top en den. bodem te 
gelyk „en % evenwicht zal ras herfteld zyn, doch 
fl en ongewaar wordelyk ; maakende het geboo- 
gen Ropers de gemeenfchap. 

1 Deer. Qq VYF. 
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VYFDE PROEF. an 

Fig. 4. Laat een ring van dun lood of papier 
Ds de Fles omvatten, zelfs op eenigen taamly- 
ken afftand van of boven den bodem. « Laat ’er 

uit dien ring een koperdrâad opwaarts gaan tot 

dat hetzelve hetdraad , dat in de kurk is, (4) raakt, 
Eene Fles, zoo vaft gemaakt, kan op geenerhande 

wyze geëlektrizeerd worden. Het evenwicht 
word nooit weggenoomen: want terwyl de ge- 
meenfchap tuffen het bovenfte en, onderfte ge. 

__deelte van de Fles door het koperdraad van bui- 

ten onderhouden word, zoo loopt het vuur alleen 

maar rond: ’t geen ’er uit gedreeven word aan 
den bodem word terftond vergoed uit den top. 
Hier van daan komt het, dat eene Fles, die van 

buiten vuil of vochtig it: niet geëlekerizeerd kan 
worden. 

ZESDE PROEF. 

Zet een man op een wafch-koek, en prezen- 
teer hem het draad van de geêlektrizeerde Fles 
om dat aan te raaken, terwyl gy op de vloer 

ftaat en de Flesinuwe hand houd. Zoo dikwils hy 
het aanraakt zal hy geëlektrizeerd worden plus; 
en iemant die-op de vloer ftaat kan een vonk uit 

hem trekken. In deeze proefneeming gaat het 
vuur tit het draad in hem over; en ter zelfder 
tyd uit uwe hand in den bodem van de Fles. 

ZE- 
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ZEVENDE PROEF. 

Gier hem de geëlektrizeerde Fles te houden; 
en raak gy het draad. Zoo dikwils 8y dat. aan- 

raakt zal hy geëlektrizeerd worden minus, en hy 
kan van iemant die op den grond ftaat een vonk 

„trekken. In dit geval gaat het vuur uic het 
dräad over in u, en van hem in den bodem det 
Fles. 

AGTSTE PROEF. 

Leg twee boeken op twee glazen , bug tegen | 
rugs twee of drie duimen van at Zet 
de geëlektrizeerde Fles op het eene en raak den 

het draad aan ; dat boek zal geëlektrizeerd wor- 
den menus, sle wordende het vuur daar uit ge- 
trokken door den bodem van de Fles. Neem 

‚de Fles weg, en, dezelve in uwe hand houdende; 
Zoo raak het aders boek met het draad; het 
zelve zal geëlektrizeerd worden plus 5 gaande het 
vuur uit het draad in dat boek, terwyl ter zelf- 
der tyd de Fles uit uwe kand vervuld word. 
Een opgehangen kleine bal van kurk zal telen 
decze twee boeken heen en weer fpeelen ; tof 
dat het evenwicht herfteld is. 

NEGENDE PROEF. 

Wanneer cen Lichaam geëlektrizeerd i is Plus; 
zal het een geëlektrizeerde veder of kleinen 
kurk-bal weg ftooten. Wanneer minus , (of in 
den nndaelfaat) zal het dezelven aantrek- 

EL. Deer; Wad ken 3 
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ken, doch fterker als het minus dan als het in 
den middelftaat is; gak alsdan het verfchil 
grooter. 

TIENDE PROEF. 

Offchoon, gelyk in de Zesne Proeve, een 
man op de wafch ftaande herhaalde reizen moog 
geclektrizeerd worden , door meermaalen het 
draad der geëlektrizeerde Fles (in de hand ge- 
houden van iemant die op de vloer ftaat) aan te 

raaken, ontfangende hy het vuur ieder keer uit 
bet draad; nochthans als hy de Fles in zyn eigen 
hand houden het draad aanraakt; blyft ’er geene 

Elektrifiteït in hem over, niettegenftaande hy cen 
fterke vonk trekt „en een geweldigen {chok krygt; 
gaande in dit geval het vuur maar alleen. door 

hem heen uit het bovenfte na het onderfte ge- 
deelte van de Fles. 

Neem in acht, voor den fchok, dat ’er ie- 

mant op de vloer hem aanraake om ’t evenwicht 

in zyn lighaam te herftellen; want in’ vaft hou= 
den van den bodem der Fles word hy nu en dan 
een weinig geëlektrizeerd minus, het welk duw. 
ren zal naa den fehok; gelyk ook eenige p/us-E» 
lekcrificeit in hem duuren zal „welke hy hem voor 
den fchok mogt gegeeven hebben. Want, % her- 
fiellen vant evenwicht in de Fles doet niets ter 
wereld tor de Elektrifiteit in den man door wel- 
ken het vuur heen gaat; die Elektrifiteit word 
niet vermeerderd noch verminderd. 

ELFDE 
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ELFDE PROEF. 

Het gaan van % Elektrikale vuur uit het bo- 
venfte na het onderfte gedeelte van de Fies om 
% evenwicht te herftellen , word baarblyklyk 
zichtbaar gemaakt door de volgende ‚ aardige 
proefneeminge. Neem een boek welks band 
met goude linien is, buig een koperdraad in de 
gedaante als (x2) Pr, X. Fig. 5. Legt het om, over 
den, vergulden rand van den band, zoo, dat de 
kleine bocht welke het maakt , drukke op één einde 
van de gouden fireep op ’ plat van ’t bock: 
de ring moet opwaarts ftaan doch geboogen na 
het ander einde van het boek, Leg het boek 
op een glas, of op de wafch, en zet op het an- 
der einde vande vergulde ftreepen de. geëlektri- 
de Fles, Buig dan het opwaarts ftaande koper- 
draad met een ftlokje wafch zoo ver na beneden, 
dat deszelfs ring by den ring van ’t Fles- draad 
nadert. Terftond is ?er een fterke vonk en flag, 
en de geheele ftreep van goud, welke de ge 
meenfchap maakt tuffen den top en der bodem, 
der. Fles, vertoont zig als een flikkerende vlam, 
evengelyk de fehichtigfte blikfem. Hoe. dichter 
de kleine bogt van % koperdraad fluic op het 
goud aan ’ eene einde van de fireep, op welker 
andere einde de Fles fiat, hoe beter deezè 
proefneeming uitvalt. Het woo moet duis- 
ter gemaakt zyn. Zo gy ’ gantfe plat van ’ 
boek , #oo ver ’ verguld is, op eenc rcize in 
vuur gezet wilt zien; laat de Fles en het ko- 
® In Der. Qa 3 pers, 



Pi 

606 PROEFNEEMINGEN VAN DEN Heer Faankun 
en 

perdraad dan het goud raaken op de i in- %* kruis 

tegen elkander overftaande hoeker:, 

ke 

Ik ben, Enz. oe 

B. FRANKLIN. 

N. 

Brief van den Heer Benj. FRANKLIN vst Phila- 
_ delphia aan den Heere Pieter CorLinson, 
Lid der Kon. Soczeteit van Londen. 

TE), 

(Experiments and Obfrrvations on Eleêlr icity Gc. Letter IL 
P, iE Pag. ze 

Sept, Ie 1747. 

N mynen laaften berichtte ik Uw E., dat wy 

by ’ voortzetten onzer olden van 

VE lektrifiteic eenige byzondere verfchynfelen 
hadden waargenoomen „ die wy als nieuw be- 

fchouwden , en-van welke ik u beloofde eenig 
bericht te geeven , fchoon ik begreepe, dat zy 

mooglyk voor u niet nieuw zouden zyn, dewyl 
2er dagelyks,aan uwe zyde van de zee , zoo veele 
proeven in d’Elekrrificeit genoomen worden, 
waarvan de eene of andere waarfchynlyk tot het 
ontdekken van dezelfde waarneemingen reeds 
aanleiding zal moogen gegeeven hebben. 

… De eerfte is het wonderlyk uitwerkfel van ge- 
puntte lighaamen beiden in het Elektrikale vuur 
af tetrekkenen af te werpen. By voorbkeld: 

Plaats op den mond van een zuivere en droo- 

8e 
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gi Ve ) 
ge glazen Fles een yzeren kogel van drie of vier 
duimen middellyns. Hang aan een dunnen zy- 
den draad uit de zoldering, recht over den 
mond van,de Fles, een kleinen kurkbal van de 
grootte eener marmer; neem den draad van zul 

ke lengte dat de kurkbal ruften kan tegen: de 
zyde van den kogel. Elektrizeer den kogel, en 

de bal zal weg geftooten worden tot den afltand. 

van vier of vyf duimen, meer of min, naar-re- 
den van de hoeveelheid der Elektrifiteit, — — == 

In deezen fiaat , als gy aan den kogel de punt 
prezenteert van een langen , dunnen „ en-fcherpen 

priem; op den afftand van zes of agt duimen, 
houd de wegftootìng terftond op, en de kurkbal 

vliegt na den ‘kogel toe. Een ftomp lighaam 
moet „om het zelfde uitwerkfel voort te brengen , 

binnen ten duim afltands by den kogel gehouden 
worden en eerft een vonk daar uit trekken. 

Om te bewyzen dat het Elektrikale vuur door 
den punt word afgetrokken, indien gy het lem- 
mer van den priem uic ‘het houten handvarfel 
neemt hetzelve in een ftokje zegelwafchfteekt en 

% dan op den voormelden aflland aan den kogel 
prezenteert, of als gy % zelfs daar zeer dicht by 
houd, volgt zulk eene uitwerking niet; maar 
ftryk een vinger langs het wafch tot dat gy ’ 
lemmer raakt, en de kurkbal vliegt terftond na 
den kogel. --=-=- Indien gy den punt van 
den priem in ’c donker aan den kogel prezen- 

teert, zult gy zien; fomtyds op een voet af- 
fiandsen meer, dat zig boven op denzelven een 
T. Deer. Qd 4e licht 

‘ 
} 
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licht verzamelt, niet ongelyk aan dat van een 
Vuurvlieg of St. Jans Worm. Hoe minder fcherp 
de punt is, hoe’ dichter gy hem by den kogel 
brengen moêt om ’ licht gewaar te worden: en 

opwelken afftand ook gy ’ hecht verneemt, kunt 
gy Elektrikale vuur aftrekken en de wegftoos 
ting van den kurkbal doen ophouden. — «- —- 

Indien een kurkbal , aldus opgehangen, word 

weggeltooten door ab buis, en men gezwind een 
fcher pen punt aan dezelve prezenteert, fchoon 

op een aanmerklyken afftand, is % verwonder= 

Iyk te zien, hoe fchielyk de bal te rug vliegt na 
de buis. Punten van hout doen % zoo wel als 
die van yzèér , mids het hout niet droog zy; 

want volinaakt droog hout zal de Elektrifiteit 
niet meerder overbrengen ‘dan zegelwáfch. 
Om te toonen , dac punten beet Hlekrtrikale 
vuur zoowel afwerpen als aftrekken, zoo leg een 
lange fcherpe naalde op den kogel en ‘gy kunt 

hem zoo niet elektrizeren dat by den kurkbal zal 
wegftooten. =- =- —— . Of maak: eene naalde valt 
aan’ einde van een opgehangen fùaphaân-loop , 

of yzere roede , zulks dat zy daar boven uitfteekt 
áls een klein bajonnet;, en zoó lang zy daar aan 
valt blyft kan de fnaphaan-loop ,:of roede, 

door de Hlektrizeer-buis aan % andere einde te 

houden, niet geëlektrizeerd worden; zelfs zoo 
veel niet,dat zy ‘céne vonk uitgeeve ; dewyl het - 
vuur onophoudelyk in filte wegloopt uit de naal- 
de-punt. In donker kunt gy zien, dat hy de- 
zelfde vertooning maakt die in ’ terftond ge= 
meld geval verhaald is. ° De 
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„De wegftóöting tulen den kurkbal en den ko= 
gel word op gelyke wyze te niet gedaan. 1. 
Door fyn zand daar op te ziften: (dit neemt de 
„wegftooting by trappen weg.) 2. Door op den 

kogel te ademen. 3. Door rondom den zelven 
een damp te maaken van brandend hout. (*). 

4. Door kaars licht ; zelfs al is de kaars een voet 
yer van den kogel: (deeze middelen doen fchie- 
lyk de wegftooting te niet.) Her licht van een 
gloeijende houtskool, en % licht van een gloei- 
jend fluk yzer, doen het op gelyke wyze, hoe- 
wel. niet op zoo grooten aflland, Rook van 
drooge hars, gedroopen op heet yzer, neemt de 
wegftooting niet weg , maar word beide door 
den kogel en den kurkbal aangetrokken, forme- 
tende rondom dezelven evenredige dampkringen 
en vertoonende beiden in een mooije gedaante, 
eenigermaate gelyk {ommige van de figuuren in 

Bumiers of Whiflons befchouwinge van de aarde, 
NB. Deeze Proefneeming moet men doen in 

een vertrek, daar de Lugt zeer fil is, 
“ Het 

(*) Wy onderftellen dat elk deeltje van zand, vocht» 
of rook, eerft aangetrokken en dan weggeftooten zynde, 
met zig een gedeelte neemt van ’t Elektrikale vuur; maar 

dat het zelve in deeze deeltjes nog blyft, tot dat zy het 
‘gan ietwes anders mededeelen; en dat het nooit weezen- 

Iyk te niet gedaan worde. — Dus, als ’er water op ge- 
_ meen vuur geftort word, verbeelden wy ons niet dat dit 

element ‘daar door vernietigd maar alleen’ verltrooid 
word, neemende elk deeltje: water in den damp dien ’t 

maakt zyne portie van ’t vuur mede, ’t welk het zanges 

„trokken en aan zig zelf verknechr had. 

WR Deen. 50 Qas. 
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Het Zonnelicht door een Brandglas een länge 
wyl tyds fterk op den kurkbal en den kogel ges 
vallen , vermindert in ’ allerminft deeze weg= 
ftooting niet. Dit onderfcheid cuflen vuurlicht . 

en Zonnelicht is een tweede zaak, die ons als 
nieuw en buitengewoon voorkomt. 

Wy zyn federt eenigen tyd van gevoelen, dat 
het elekcrikale vuur niet door wryving gemaakt 4 
maar alleen, verzameld word , „als zynde eene 
hoofdftof , welke verfpreid Ss onder , en aanges 
trokken word door andere ftoffen , byzonderlyk 
door water en metaalen. Wy hebben zelfs de 

aanvlocijing van dit elektrikale vuur , zoowel 
als deszelfs uitvloeijing , ontdekt en betoogd; 

door middel van kleine ligte Wind-molen wielt- 
jes van ftyf papier , fchuins vaftgemaakt aan 
en vryelyk draaiende om dunne affen van yzer- 
draad 3 ook door kleine wieltjes van dezelfde 

ftoffe, doch toegefteld als waterwielen. Over 
de fchikking ent gebruik van welke wielen, en 
de verfcheidene verfchyrfelen, die zy oplever- 
den, ik Uw E., zo ik den tyd had, een geheel 
blad zou konnen vol fehryven. De onmooglyk- 
heid om zig zelf te elektrizeeren (fchoon men 

op wafch ftaa) door de buis te-wryven en? vuur - 

daar uit te trekken; en de manier om het te doen 
door de buis dicht by een perfoon of ding, dat 
op de vloer ftaat, te laaten voorbygaan, is ons 

mede voorgekoomen eenige maanden eer dat 
Mr. Waifoms vernuftig Sequel [ Gevolg ] ons in 
handen kwam: en deeze waren eenige van de 

nieue * 
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_pieuwe zaakens;,die ik voor had Uw E. me 
detedeelen. Maar.nu heb ik alleen fommige by- 
zonderheden te melden „ welke indat flukje (van 

Mr. War/on\ niet zyn aangeroerd , met onze ret 
deneeringeh daar over; hoewel mifichien de laafte 

wel. mogten „gefpaard worden. : 
1. Een perfoon op de wafch faânde, en de 

buis wryvende , «en. een ander perfoon „ op 

wafch ftaande, en het vuur daar uit trekkende 5 
‚zullen zy beiden (mids zy zoo dicht niet he 
elkanderen ftaan dat de een den anderen raake) 

zig geëlektrizeerd vertoonen vaan een derden-die 
op de vloer ftaat; dri. deeze zal een vonk ver- 
neemen door ie Aj knokkel ieder van de twee 
te hinde 

„ Maar indien de perfonen, die op de elek 
a elkanderen aanraaken geduurende ’ elek- 

trizeeren van de Buts, zoo zal geen vân hen 
beiden zig geëlektrizeerd vertoonen, 

3. Indien zy elkanderen aanraaken naa ’ elek- 
trizeeren van de Buis, en het vuur, gelyk zoo 

even gezegd is, daar uit getrokken word, zal ’er 
een fterker vonk tuflen hen beiden voor den dag 
koomen, dan ?er was tuffen elk van-hen en den 

pesfoon, die op de vloer ftond. 
4. Naa zulk eene fterke vonk, openbaart zig 

-Ân geen van hen beïden eenige Elektrifiteic meer: 
Deeze Verfchynfelen trachten wy aldus ope 

teloffen. Wy onderftellen „ als‘ voorheen -ge- 
zegd is, dat Elektrikaal Vuur-eene gemeene 
hoofdftef is, van dewelke ieder van de boven- 

1. Deer, ge- 
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gemelde drie perfonen gelykelyk is bedeeld, 
voor dat eenige werking met de Elektrizeer-Buis 
word begonnen. A, die op de wafch ftaat en 
de Buis wryft, verzamelt het Elektrikale Vuur. 
uit zig zelf in den glazen bol, en zyne gemeen- 
fchap met den grond afgefneeden zynde door de 
wafch , zoo word zyn lighgaam niet weerom ter= 
ftond met dit vuur vervuld. B, (die ook op de 
wafch ftaat) zyn knokkel langs de buis doende 
gaan, ontfangt het vuur ’% welk door den glazen 
bol uit A. verzameld was; en zyne gemeenfchap 
met den grond op dezelfde wyze afgefneeden 
zynde, zoo behoud hy (by het elektrikale vuur 
% welk hy reeds in zig zelf heeft) het overige 
dat hem uit A word bygezet. -—--- — Aan CG, 

die op de vloer fiaat , vertoonen zy zig beïden 

geëlekerizeerd: want hy , hebbende alleenlyk de 
middel-hoeveelheid van Elektrikaal vuur, ont- 
fangt eene vonk op ’t aannaderen aan B., die ?er 
van over heeft; terwyl hy eene vonk geeft aan 
A, die ’er minder van heeft. Indien A en B 
naderen om elkanderen te raaken is de vonk 
fterker, om dat het onderfcheid tuffen hen bei- 
den grooter is dan dat met C: En naa deeze 
aanraaking is ’er geene vonk meer tuffen een van 

hen beiden en C‚ omdat het elektrikaal vuur in 

‘hen allen wedergebracht is tot zyn oorfprongkly- 
ke gelykheid: Indien zy elkanderen aanraaken. 
onder % Elektrizeeren, word die gelykheid nim- 
mer te niet gedaan, vermids, in dat geval, het 

vuur maar alleen uit den eenen in den anderen 
ronde 
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tondloopt.- Hier aìt zyn onder ons eenige nieu- 
we konftwoorden ontftaan: Wy zeggen B, (en 
andere lighaamen in dezelfde omflandigheden) 
is geëlektrizeerd Szellsglyk (pofitsoe) ; A , Ontken- 

mender wyze (negative); of liever, B is geëlekerik 
zeerd plus; A ‚minus. En dagelyks elektrizeren 
wy lighaamen , in onze Proefneemingen „ plus of 
minus, Zoo als ons gevoeglyk dunkt. Om te clek- 
trizeeren plus of minus, behoeft men niet meer- 

der te weeten dan dit; dat de deelen van de 
buis of kloot, die gewreeven worden, op ’t o0- 
genblik van de wryving het Elektrikaal vuur 
aantrekken, en daarom het zelve van het ding, 

dat wryft, wegneemen. De zelfde deelen zyn 
terftond , zoodra de wryving op dezelwven ophoud, 
gefchikt om eenig lighaam, dat minder heeft, 
het vuur; ’t welk zy ontfangen hebben, over te 
geeven. Dus moogt gy het rond laaten looper, 

gelyk Mr. Watfon getoond heeft; gy kunt het 
ook op deeze wyze op een flapelen, of aftrek- 

ken op of van eenig lighaam, als gy *t zelve 
maar verbindt met den wryver of met den ont- 
fanger , mids de gemeenfchap met den grond 

„worde afgefneeden. Die vernuftige Heer, den- 

ken wy, was misleid toen hy zig verbeeldde (ia 
zyn Sequel (Gevolg) dat het Elektrikale vuur 

langs het yzerdraad uit de zoldering nederkwam 

op de fnaphaan-loop, van daar op den kloot, en 
dus het werktuig en den man die % wiel draait , 
ênz. elektrizeerde. Wy onderftellen dat het af. 
gedreeven, en niet aangebracht wierd door het 

F Deer. yzer- 
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yzerdraad; en dat het werktuig en de man &c: 
geëlektrizeerd-waren menus, d.i. minder Elekeri- 
kaal vuur ìn zig hadden, dan de dingen gemeen- 
yk hebben. 

Naatdien het fchip zeilreed ligt; kan ik Uw 
E. een zoo breedvoerig bericht niet geeven van 

d’Amerikaanfe Elektrifiteit 3 als ik wel voorhad: 
Alleenlyk zal ik nog eenige weinige byzonderhe- 

den by ’t gezegde voegen. — Wy vinden klein 
gebrooken lood beter om ’er de Blektrizeerfles 

mede te vullen, dan water; als kunnende ge. 
inaklyker worden warm gemaakt, en warm eú 
droog blyven in bedompte lugt. — Wyfteekeri 

geeften in brand met het koperdraad van de Fles: 

—- Wy fteeken kaarfen aars die zoo even uit- 
gefnooten zjn „ door onder de fmook een vonkt 
te trekken, tuflen het draad en den fnuïter. — 
Wy verbeelden blikfem, door den draad in 
&onker te laaten gaan over een porcelyne bord,’ 

welk vergülde bloemen heeft; of den zelven aan 

vergulde fpiegellyften te houden. Enz. — Wy 
elektrizeren iemant twintig of meer reizen agter- 

een, met aânraaking van den vinger aan het ko- 
perdraad „op deeze wyze. Hy ftaac op de wafch: 
geef hem de geëlektrizeerde Fles in de hand: 
taak het draad aan met. uwen vinger, en raak dan 
zyn hand of aangezicht: telkens zyn ’er vonken: 

—- Wy vermeerderen grootlyks de kracht der 
elektrikale kus; óp deeze wyze. Laaten A en 
B op de wafch fiaan; geef een van hen de elek- 

trikale Fles in de hand; laat de ander het draad 
aan- 

‘ 
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Banvatten s daar zal een kleine vonk zyn: maar 
als zy met hunne lippen aan elkanderen nade= 

‚… ten; zullen zy een flag krygen en geftooten wor= 
‚den, Het zelfde, als een ander heer en jufz 
frouw, C en D, ook op wafch ftaande, en A 
en B aan de hand houdende, groeten, of elkaâr 
de hand geeven, — Wy hangen aan een fy- 
nen zyden-draad een naagemaakten fpinnekop 
van gebrande kurk , met pooten van garen , en 
een grein of twee lood daar ingeftooken „ont 
hem meerder zwaarte te geeven. Op den tafel 
daar hy boven hangt, fteeken’ wy een yzerdraad 
Overeind zoo hoog als de Fles met haar draad s 

«twee of drie duimen van den fpinnekop af; dan 
bezielen wy hem door de geêlektrizeerde Fles op 
denzelfden aflland van hem aan zyne andere zy= 
de te zetten; terftond begint hy na het draad 
der Fles te vliegen, en buigt zyne pooten op 
% aanraaken van hetzelve; dan fpringt hy ?er 
af, en vliegt na het dräad op den tafel; van 
daar weder na het draad van de Fles, fpeelende 
met zyne pooten tegen beiden op-eene zeer ver- 
maaklyke wyze, en vertoonende zig even als een 
leevendige fpin aan zulken die des niet kundig zyn. 

__ In droog weder zal by met deeze beweeging een 
geheel uur of meer aanhouden. — Wy elektrize- 
fen, op wafch in % donker, een boek °t welk 
op de zyde van den band een dubbel vierkant van 
goude liniën heeft, en houden dan cen knokkel 
dan deeze liniën; het vuur vertoont zig terftond 
over al langs dit goud , gelyk een gefchicter 

5. Deer | van 
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vân blikfem-ftraalen: niet op het leder van der 
band, zelfs niet, al raakt gy dat aan in plaats 
van het goud. Wy wry ven onze búizen met har- 
tehleder , en neemén altoos in acht dat wy een 
zelfde zyde tegen de buis houden, en haar nooït 
vùilmaaken in ’c handelen; op deeze wyze wer- 
ken zy fchielyk en gemaklyk, zonder de minfte 
termoeijing; inzonderheid als men ze bewaard 
in dichte bordpapiere doozen, met flannel ge- 
voerd, en daat de buis maar pas in fluic. CG) Ik 
melde dit; omdat de Earopzje fchriften over de 
Elekerifiteit dikwils van ’t wryven der buizen 
fpreeken als van zwaaren arbeid. Onze bollen zyn 
vafigeraakt op yzere affen, dië door dezelven 
heenlocpen: Aan ’t eene êinde van den as is 
een klein krùkje, waar mede wy den bol draai- 
jen gelyk een gemeenen flypfteen. Dit vinden 
wy zeet gémaklyk ; vermids dit werktuig maar 
weinig plaats beflaat , draagbaar is, en in een 

dichte doos, als ’ niet gebruikt word; wegge- 
flooten kan worden. Wel is waar, de bol draait 
zoo gezwind niet als wanneer men het grootd 
wiel gebrûikt; maar gezwindheid, denken wy, 
is van kleine betekenis , vermids eênige weini- 

ge draaijen de Elektrizeerfles, ez. genoegzaam 
zullen laaden. Ik ben, &c. 

B. FRANKLIN. 

(*) Onze buizen worden hief gemaakt van Zroen glas, 27 
of 3o duimen lang, en zoo dik als men met de hand om: 
vatten kan, D’Elektrifiteit gaat zoo fterk i in zwang, dat 

‘er federd de laatfte vier maanden meer dan En 
ftuks van verkocht zyn. - Brief 
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afd over. den Elektrikaten Vlieger,’ gefchreeven - 
odoor den Heere BENJAMIN ERANKLINs 
verge Philadelphia, se on Ef 

(New Experim. and Obfervat. on mesh, Part. IL. Let,X. ) 

MYN.HEER,- N Ooh 19 1752. 

J Adien ?er in de Europife mieuwspapieren 
NN zoo dikwils gewag is. gemaakt van den 

toeden uitflag der Philadelph: je proefheeming”, om 
door middel van fpicfe yzere roeden, op hooge 

gebouwen gezët „het Elektrikalé vuur vic de wol- 

ken te trekken , Erz,: zoo zal’ niét onaangenaam 
“zyn den, weetgierigen té onderrichten, dat in 
Philadelphia. dezelfde procfneeming, fchoon op 
eene andere en-gemaklyker wyze gedaan, zeet 

wel geflaagd is Te weeten aldus r 
„Maak van twee ligté firookjes Cederhout een 

klein’ kruis, welks viér armen zoo lang zyn dat 
ze de vier-hoeken van eéne groote en dunne zy- 
den neusdoek „ als hy uicgelegd is; bereiken: 
Bind-de hoeken van dien neusdoek aan de einden, 
van het krüis, en ey hébt dus’ lighaam van een 
Vlieger ; dewelke ; paar behooren van een 

ftaart , lits, en draad voorzien, in de lage, gelyk 

een papiere Vlieger, zal opgaan ; ter wy] deeze, van, 
zyde, vecl bekwaamer dan een papiere is om 

den wind en regen in eemdonderbuye uit te ftaan 
“zonder van een te Scheuren. Aan def overtind- 

ftaanden top. van ’%- kruis moet “cen féherppun- 
dg yzerdraad worden waflgemaakt , % welk ‘een 

voet, of “wat meer ‘boven- het hout uitfteekt. 

ven voor de hand, aan % einde van den ge. 

AL Deer. “Er twyn= 



613 PROEFNEEM. OMIRENT DE. EEEKTRISITEIT, 

twyriden, Vliegerdraad moet een zyden lint: ge. 
knoopt worden’, en ter plaatfe daar dic linten 
de draad zyn aaneengevoegd , maakt menveen 

fleutel vaft. Wanneer ereen donderbuy aan 

komt dryven moet deeze Vlieger worden opge- 
jaaten , en de perfoon-die den draad. vaft houd 

moet in een deur, of venfier., of onder een lui- 
fel fiaan , zulks het zyden lint niet nat worde; 

moetende hy zorg draagen dat de Vlieger-draad 
niet aan het raam vande deur of ’ venfter raake. 

Zoodra ?er eenige vande -donderwolken ‘boven 

deezen Vlieger.koomen, zal’ puntig yzerdraad 
% Flektrikale vuur daar uit trekken „en de-Vlie- 

ger. met.den geheelen draad zal geëlektrizeerd 
worden. De lofle vezeltjes. van den draad zal- 

len overal recht uit beginnen te (taan en dooreen 

vinger die ”er by komt aangetrokken worden, „En 
als de regen den Vlieger en-den draad beeft nat- 
gemaakt, zoo dat zy vryelyk % Elekerikale vuur 
kunnen overbrengen ‚zult gy hetzelve overvlóe- 
dig uiet den byhangenden. fleutel vinden ftroomen 
op het aannaderen van „uwen knokkel. „De E- 
lekcrike Fles kan zelfs aan, deezen Vlieger. wor. 
den gelaaden : met het vuur, dat men op, deeze 

‚wyze krygt „kunnen geeften in. brand geftooken ; 
en alle de andere Elektrikale proeven, gedaan 
worden, welke gemeenlyk door middel van. een 

gewreeven glaazen bol of. buis gefchieden 3 zulks 
hier uit ten. vollen te beroogen is, dat de Eiekeri- 

kale en de blikfem-fiof een en’ zelfde zyn, vo. 

BRIE: 



PB RALLE «eV BEN 
AANGAAN D/E DE 

ELEKTRISITEIT: 
“In welken de nicuwfte Ontdekkingen, omtrent 

dit Onderwerp; en de Gevolgen , die daar - 
uit afgeleid kunnen worden , on- 

derzogt zyn, 

Door DEN ABT NOLLET; 

Lid wan de Koninekl yke Akademie der Weetenfthap- 
Pen van Parys, van de Kon. Societeit van 

Londen eù’ die van we’ zi in Jtalie: 

… Tot een kort begrip page en uit je Franfch , 
in ’t Epgelfch vertaald, door, 

: 
WILLIAM WATSON 

ti eg der Koningklyke Societeit van Londen. 

be ÎOH ri Transaft, Vor. xuvur. P. 1. P: 201.) 

„Voorereren dèn his ries, 1753: tb 

Sans OECESEEIEL EEERSE naa } 

\ It Werk: bevat 26 bladzyden in 12e, bui 
Y tende Voorreden; en vier kopere plaa- . 

ten „die zeventien, figuuren vertoonen. gn 
‚_% Js het werk van een grooten meefter in het. 

„fak der Eleferifiteit: die daar. over alleen reeds 
twee, boekdeelen, heeft uitgegeeven „ behalven 
eenige. Memorien in de Werken van de „Ko- 

_ pingklyke. Akademie der Weetenfchappen vaa 
Parys. …Eenige jaaren heeft hy my vereerd met. 
L Deer. Rr 2 zyne 
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zyne briefwiffelingên , en ik heb verfcheidert 
ftukken van, aanbelang uit zyne hand aan dit 
cKoringklyk ‘Genoortfechap meêgedeeld. ' 

In de gefchiedenis der Elektrafste:t zal het jaar 
1752, door de ontdekkingen die-in-den zomer 
van dat jaar gedaart zyn 4 gedeokwaardig ge- 
nieakt worden. ‘Die ontdekkingen hebben den 
Wysgegren een nicuw veld geopend „ en gele- 
genheid gegeeven om te hoapen , dat ze, ’% 
geen zy te vooren op hunne Kämeren geleerd 
hadden „ met meerdere gevoeglykheid dan tot 

bier tee doenlvk was, werkftellig zouden moos 

gén maaken, tot opheldering van de ‘patuur en 
uitwerkfelen des Donders; een verfchynfel 
voor heù tot hiertoe meeftal ondoorzoeldyk. « 

Om van deeze nieuwe ontdekkingen het mees- 
te gebruik te maaken, dienen wy ons tot daaden 
te bepaalen. De gevolgen daar uit af te leie 
den , moeten onmidiyke en noodwendige zyn: 
want veeltyds, wanneer onze ontdekkingen ons 

dlleen fchynen te belooven ‚ dat ze nuttig én 
van aangelegenheid zyn, vleijen wy ons ligtyk 
te vergeefs met de hoope en verwachting, dat 

ze den gewenften vitflag zullen hebben. Zorg- 
vuldig moeten wy hierom onze inbeelding in* 
binden, of wy vallen in dwaaling. 

Door deeze aanmerking?’ is‘onze Schryver ge“ 
leerd met oplettendheid na te gaan , wat waar- 
lyk vit de proefbeemingen opgemaakt mogt wor 

den, die door den Philadelphifen Heer Fran/lin 
voorgefteld „en naderhand in Vrankryk en elt 

ders? 
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ders werkfrellig- gemaakt zyn, omtrent de Fieke 
trifdteit der Wolken ìn cen Onweer; wikkende hy » 
ten deezen seinde velie omftandigheid, er de 

grootheid der. uitwerkfelen „ die men gezien’ 
had; vergelykende-met de meer dan fchynbaare: 
ongepoegzaamheid: der. middelen „ „welke om 
die witwerkingen- voort te brengen gebezigd wa-! 
rens „Hy meentrduidelyk te zien; dat , de Bleke 

trizatie van fpits-uittoopende-lighaamen, aantes: 
merken als cenesoproef om de „donderftof te 

verminderen, zoo veel is als eene weezentlyke: 

ontdekking,te misbruiken, omons zelven met 
eene, ydele;hoope te wleijen ;- ven -decze dwaas: 
lings z0,zy nog plaats mogt hebben, weg te, 

neemen „is, het „oogmerk van des Schryvers 

aanmerkingen. in het tegenwoordig. Werk , 

welk ‘hy in ’ eerft alleen voor zig zelven en ee- 
nige, weinige perlonen ‚ welken by zya gevoes: 
len mededeclen wilde, opgefteld heeft, 

De Verhandeling van den ‘Heere Franklin over 
de Flehtrefiteit vervat zeer veele fraaije procf- 

neemingen ; maar de gevolgen ; die hy ’er uit 
heeft afgeleid, zyn zeer verfchillende van dies, 
welke de Abt No/fet daaù uit heeft opgeg Eben 
Men zou hierom hebben konnen denken , dae 
deeze laate , zo hy füil gegweegen had, zyne 

_voorige gevoelens had afgelegd. De Eer, wel- 
kerde Koningklyke Akademie der Weetenfchap- 
pen die gevoelens aangedaan heeft, door ze in. 

haare Memorien uittegeeven, en de gretigheid , 
met welke zy by het algemeen ontfangen zyn, 
ENDEEL REE SNN ‘heeft 
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heeft hem ‘verplicht om ze nogmaals te onder- 
zoeken ven te verdedigen ;- te meer , dewyl hy 
ziet dat ’er gewichtige redenen zyn om ze ftaan- 
de te houden. - Dit alleen ook is de. bewedgre=> 
den geweeft ‘tot de tegenwoordige uitgaaf van 
ditboek, % welk de Schryver minder als eene: 
berisping van des Heeren: Franklin's gevoelen „ 
dan als eene verdediging van zyn-&igen De, 
merkt begeert te hebben. 

„Hier en daar in deeze Brieven vinde onze 
Schryver van eene Elektrifitert, die zeer dikwils 

én moogelyk altoos, in onzen Dampkring is 
zelfs dan, wanneer ’er geen. blyk is van eene? 

donderbuije. Doch hy fpreekt ’er zoo van, 
als of hy ’t maar alleen vermoedde , en het be-: ° 
wys ’er als nog aan ontbrak. Hy was toen ter. 
tyd nog niet onderricht van eenige befliffende 
proeven , die Dr. Je Monnier (*) te St, Germaan: 
en-laye hieromtrent genoomen ‘had , en die fe- 

derd zyn gemeen gemaakt. Hy befthouwt het 
nu als eene zekere zaak , dat Elektrifiteit een 
zeer gemeene verheveling is, die zig ook open= 

baaren zal als het weeder allerkalmft is; en dat 

Donder , ftrikt gefprooken, maar alleen eene 

wyzing [modeficatso) van Elefsrifsteit is , door 
welke dezelve voor ons Kennelyker gemaakt 
word. | | 

„De 

(*) In eene Memorie aan de Koningklyke Akndemië 
der Weetenfchappen te Parys voorgeleezen. Nov. 15, 
752. 
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_De Verhandeling van den Abt. AN elhis vervat 

negen brieven: „van dewelken zes aan den Hee- 
reFran/ljn gericht zyn een aan Juffrouwe dr-. 
ding belli, die, nog maar zeftien jaaren oud, Dr. 

Hales haiindedana, van de jer de, ils. 
Tealtdans. vercaalde „ en er, eenige „{chrandere 

aanmerkingen bywoegde; een aan, den„Heere 

Sfallabers ve Geneor;, en een aan den Heere Boze 

te Wattenberg. By deeze brieven zyn eenige. 
_proefneemingen omtrent de Edektrifitert gevoegd, 
dewelke cot onderfteuning van gevoelens-die in 
die: Werk ter nedergefteld zyn, gedaan wier- 

Gen „in „der tegenwoordigheid. van „de. Beeren 
Bouguer, de Montony , de Courtsoron „d.Alembert,, 

en Je Rot, g gezamentlyk doorde Koningklyke A- 
kademie der ‚Weetenfchappen tot dat einde, 

aangefteld, 
‚In. den eerften brief geeft onze Sehipver aan. 
Bent Ardinghellt een bericht van. de ontdek- 
kingen nopens de Eilektrofiteit gedaan in den jaa- 
re-1752: onder, welke-hy byzonderlyk in aan-. 
merkiùg neemt de proef op den 1o May te 
Marsy-la-ville gedaan in gevolge van Heer. 
Franflu’s onderlclling , waar in fpits-uitloopen-. 

de lighaamen “die wiet-Elefdriek zyh  onder- 
fteund. door Flektreke lighaamen per fe, baarblyke- 
Iyke tekenen gaven van Eleksrifiteit. geduurene 
de eene donderbui. Deeze proef had Heer Frag- 

Klin in de brieven aan den Heere Coli:nfon wel. 
_ voorgefteld ; maar , zoo ver men naa gaan kan, 

toen nog niet werkftellig gemaakt, „Kort daar 
1, Deer. Rr 4 naa 
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naa wierd de prenartinp van Marly jasluns be- 
kragtigd door Dr. Je Monnser, te 5. Germasn-en- 

laye, die verder nog bevond , voor eerft, dat 

“dezelfde uitwerkfels voottgebragt wierden, ’ 

zy de yzere roeden fpits uitloopende waren, of 
niet; en dat het onverfchillig was, of derzelver 
fand Aorszontaal ware, dan niet. Ten tweeden, 
dat Donder niet eeniglyk yzer:eleferigeerdt, maar 
ook hout, leevende en andere lighaamen die 
geïlektrizeerd kunnen worden. Ten derden, dat 

bet niet wolftrekt noodzaakelyk was, den tocftel 
op den top van de haizen te plaatfen ; en dat 
het genoeg was dat die gezet wierd omtrent vier 

voeten van den grond in eene opene plaats, en 

op eenigen afftand van groote gebouwen.” Ten: 
vierden „ dat lighaamen, die op deeze wyze ge 

elektrszeerd waren, dezelfde verfchynfelen voort= 
* bfagten; als dé zulken, die op de gewoone manier 

door glas geëlektrizeerd worden, _Naaderhand: 
heeft men nog ontdekt, dae lighaamen die ge- 
elektrizeerd kunnen worden, dus in de opene lugt 
gefteld , fomtyds onder dikke wolken geëlektrs- 
zeerd zyn, doeh zonder donder, blikfem, ja zelfs 
zonder regen of hagel-buijen. 

_ De Abt Nofker geeft eene waarfchuwing , dat 
deeze proeven mer omzigtigheid gedaan moeten. 

worden, dewyl by door brieven uit Florence en’ 
Bologna onderricht is, dat, zy , die dezelve aldaar 

genoomen hebben hunne nieuwsgierigheid 
“meer dan voldaan gevonden hebben, door de ge- 
weldige Rooten die zy kreegen onder ’ trekken 

’ van 
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van de vonken uit-een door den donder: gebdekirie 

zeerd yzer. «Een vänchen zegt in % brandend: 
dat op zekeren tyd, als hy-een kleine ‘keten „ 
met eén koperen bal, dan % eenes einde; zogt vaft 

__te‘‘maaken «aan eeh grooter keten dië gemeens, 

fchap had met den flaaf op den top van % huis,» 
ten einde de BElektrskale vonken ‘door-middel van 
de. flingeringen van deezen bal uittetrekken,\ 

_dac, ri ik, ?er een flag van blikfem kwam „wel, 
ken hy wel niet. zag, maar -die,-de haai even: 
eens deed raazen als een brandende prop nat 

buskruid ; en dat op dit oogenblik de; Efekers…, 
feit zig aan het kerentje van den koperen bal 
mededeelende , den waarneemer-zoo-verfchrik-: 
Iyk een bons gaf, dat de ba! hem uit de handen 
viel, en hy wel vier of vyf fehreeden. ver agter, 
uit belan wierd. Nooit. had hy door de, 
Leidfe Proefneeminge zoo geweldigen floot gee 
had. 

Uit de proeve te Marly-Ja-ville, en anderen die, 
federd gedaan zyn, heeft men tweergevolgen ge- 
trokken: 1. Dat de ftof van den Donder en die 
van de EJektrifite:r eene en dezelfde is, «2, Dat, . 
men door middel van, {pits uitloopende yzere 
roeden, zonder zig fchade te doen, alle de blik 
femftof uit een onwtergggslk trekken-kan, Doch 
onze Schryver heeft getoond, dat fpits uitloo- 
pende lighaamen ‘niet volftrekt noodzaaklyk zyn, 
en hy wil dat wy niet te fchielyk gelooven zul, 
len, dat door den opgegeeven toeftel de onhèiz 
len , die uit den donder ontftaan’, afgekeerd, 
„OL. Dees. Bh wol kun- 
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kunnen worden. Hy houd deezie middelen daar 
toe te byftér klein met betrekking. tot de: Bae: 

heid van sde-oorzaax. … …— „ ‚> 2 vhs 

Onzes: Schryvers-cerfte brief aan den Bleser 
Franfdin is eene inleiding tot devyf anderen. die 
bei 
„De tweede brief handelt van a aart der Z- 

lektraeke Roffe. In denzelven word haare over=: 
eenkomft met vuur in overweeging. genoomern? 
en-beweezen; en onze Schryver merkt aan, dat! 
de Heer Franklin, die zekerlyk eenige gewichti=: 
ge ontdekkingen omtrent de eigenfchappen der 
Klekrrifieit gedaan heeft, niet anders dan onge 
noegen kan neemen in dit zeggen der uitgeeven 
ren van zyn werk, ,‚ dat by voor onze opmer- 

„5-king ‘eere onzigtbaar fyne Îof heeft blootges 
5 legd,’ die door de geheele natuur verfpreid is, 
s maar tot hiertoe aan onze waarneemingen ont= 
ne fhapte. » Het laatfte dcel van welk zeggen 

ftrikt genoomen niet waaris; dewyl, de fiof van 
2 vuur en van de Eleltrifijeit voor eene en de- 
zelfde te houden, een voornaam grondbeginfel 
geweeft isevan % geen boiderde Abt Nol/et en ik 
zelf. voormaals- nopens dit onderwerp uitgegee= 

„ven hebben. 
De derde brief aan Heer F ranilin vervat ver- 

fcheidene proeven, dat Glas voor de Elektrieke 
Roffe niet ondoorgarngklyk is. Eenige proefnee- 
mingen onzes Schryvers omtrent dit onderwerp 

heb ik de eer gehad voor deezen aan dit Genoot- 
fchap meetedeelen ; en zy zyn-, naar myne ge- 

dachten, ten vollen befliffende. De 



„2 0vER DÊ EreKrnsrrergs sl —6ag 

„Deevierde brief ganden Heere Fanhlip heeft 
betrekking, «tot- fommige: »verfchy nfölen” varpodé 
vermaarde: proefneeming: van-beiden. In -deézen 

brief word: onderzochtvof-de uitwerkingen dier 
proefneeminge van de:'glazenFles- het voorckoa: 
men „dans vande nienBiektrike Niphaamea sw ele 
ke inde Flesbevat zynj en daar wórden -proe- 
ven voor den dig gebragt om-te betwyzens: ‘dat 
de kracht vän door een geöleksrjzeerde Fles met wa- 

tereen: fchok te geeven, “van: het“ water:in: de 
Fles én-nict van-de Fles zelve (gelykide Hier. 
Franfdin meeut) hervoorckome./ Oole isiacded: 
zen:brief een onderzoeksvaa Franhlin?s gevoelen; 
dats-in de gelaadene Fles? 200 „veel vuùrs, 
als ‘er door de eene van derzelver: oppervlâktens 

ontfangen word, doorde andere weer zot ver- 
looren wotden.-:D, aa Atd VL HIER Na 

„De vyfde- Brief-aan Hoerre Franklin eed be: 
chek iig tot de kracht van wier-Elofgrieke deghan: 
men 4-die fpits uitloopens: ia uittrekken én uits 

werpen wan Eleksrikaal, vaars op een veel groo- 
teren” afftand dan ftomp: úitloopende «ligkaatnen 
van dezelfde foort doen. “Onzerfchry ver” meënt 
dat de heer Fraf Alin aan de {pits uitloopefide lig- 

haamen meerdere kracht: heeft’ bladderen 
dan hy by de-proefneemingen waaragtig vind. 

De zesde brief aan det heere Franklin naract 
van de overeenkomtft Canalogie) des dondërs met 
de Blektrafiteit, — Die overeenkomt is eene afge. 
daane zäak , “aan welke niet meer kán get wyfeld 
a. Deet, | --Wor- 
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worden. Doch onze fchry ver.“ kan“ met “den 
Heer Franklyn niet overeenkoomer in dit ‘zin ge= 
voelen, :,, dat Donder tegenwoordig in de magt 

s der menfen is, zoodat zy-bekwaam zyn den- 
zelven te weeren naar hun believen; dat een 

»vzere roede (zulk een-als Heer Frauktsn. vere 

ss vaardigd-heeft, en zulk cen als die men daar 

»»toe.gebruikt heeft) genoegzaam zou zyn; om, 
eene onweers.wolk, tegen dewelke zy toeges 

3 fteld word,  vanval Hs vuur te. entlaaden. ° 

Wat hem betreft hy belyd, dat by zulks niet 
gelooven kan; Voor eerlt, omdat hyste-grootc 

onevenredigheid- ziet toffer het uitwerkfel ende * 
oorzaak: ten tweeden, om dat het grondbegin- 
fel, het welk ons opgegeeven word -om.dit ge. 

voelen flaande te houden niet bondig genoeg is, 

Bezwaarlyk kan hy denken, dat de blikfemftof, 
die bevat is in eene wolke groot genoeg om ee- 
ne geheele ftad te overdekken, in weinige mi- 

nuuten-daar uit zou getrokken worden door een 

fpits- uitloopende. roede. yzer, zoo dik als een 
vinger. Als zelfs een goed geral van zulke roe- 

den, op de toppen der gevouwen geplaatft , die- 

nên kon-om de uicwerkftlen des donders gehee- 

lyk voor te komen „ zouden dan de fpitfen der 

windwyzeren en der kruizen op de toppen van 

onze toorens niet genoegzaam zyn geweelt om 

ons „dit, voordeel toetebrengen? Deeze gebou- 
wen. niettemin, zyn, in alle tyden , van de 
fehadelyke uitwerkingen des donders gants niet 

vry 

33 

32 
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vrv gebleeven. Hy wanhoopt, dat ooit onze 
zwakke poogingen bekwaam bevonden zouden 

worden om de hemelen te ontwapenen. 

Onze Schryver geeft ons hier de afbeelding 
en befchryving van zyn voeftel „om ‚te. Elektrss 
zeeren geduurende de donder. „ Die stoeftel ver= 
fehile in niets dat weezenlyk-is van den onzen, 
zoo als wy dien in het laaft: voorleeden „jaar 

gebruikt hebben. 
Nog wordt in deezen. brief EAN ante de 

fterkte van Heer Franklafs onderftelling „we: 
gens Eleksrieke en nret-Elektrieke wolken, welker 

eerfte uit de zee „. de laafte-van het vafte land 
__ zouden opryzen; haare: werking „ wanneer zj 
‚naderen, de eene tot de andere ; «het werfchil ; 

volgens Heer Franklin, tuTen Elektrikaal en ge- 
meen vuur; en verfcheidene-andere gedeeltens 

van Heer Franílin’s Leerftellingen. , 

De agtfie brief is gericht aan onzen’ waardi- 
en broeder ‚+ den Hoogleeraar SYallabert van 

_ Gentve; en vervat , onder andere merkwaardige 
byzonderheden, een gedeelte van een -brief , 
welken onze Schryver van den Heere Sailabers 
ontfangen had, melding doende van eene proef- 
neeminge ballae Hr. Fallabert, eenigen tyd ge- 

leeden , had gedaan by de waterwerken te 
Gendoe. Ik zelf heb aan-het-Genootfchap een 
verbaal, van deeze proefneeming medegedeeld; 

en zy komt bvkans overeen met de proeve „ die 

Wy bier, voor zes jaaren, genoomen hebben, in 

Jt elektrizeeren van,de Theems. -De Heer Fella- 
Jl. Deer, ber 
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bert pleegt raad. met den Abt NolZet over-de op- 
_Toflingvän- de werfchynfelen deezerproefnee- 
minge ; efi-die Abe doet-my de eer van nu dè 
zelfde-optoffing -ddaromerent te geeven „ welke 
ik-eerft van eene !dergelyke proeve van Dr. Je 
Monnjer gegeven „enrin’(*) Jannuary 1746 aan 
hee Genoorfchap woorgedraagen’, >en federd-nog: 
óp andere gevallen, tet ophelderinge van „de 
nt leit, toegepaft heb. tief : 
„Be?negende brief isvaan den ‘Heere Bozz, 

ido peerd ‘de Wiekunde- en: Wijsbegeerte te 
Winshberg 3 vdierde -tòt- antwoord-op “eenen 
van! Lôër Boze ‚ waar in Zyn E. verklaart ver- 
wonderd” zyn, ‘dat ?erszoo' veele eeuwen Zyn 
vérloöptn 32 zander darmen ontdekt: heeft; dat 
aes Donder-de ligtaamon „Elektrizeert , ‘naardien 
hee tmgarevaf eene zoo eenvoudige proefneemin- 
ge afhangt fn” welke” men -bynaa ‘met geene 
mióöplyklseid feîlen kan; zo men ze anders in 
gevooriyke whe vn gn wil ween rie. 
maaken. 

‚ tiiidrareront” merkt ‘onze Schryver aan ; dat 

kn: Bres’ der menfen in” algemeen maar alleen 
de: gevallen ziet, en onweetend is vansvof geen 
acht” Dat” „Op de middelen , door dewelken de 

‚Wysegeeren: tot de-kennis van dezelven komen; 
ôok fiet de omftandigheden ‘begrypt, zonder 
dewelke deeze verfchynfelen nooit aam ons: be- 
kend. ent d konden wate en dat Heer 
E mack desa  itiBode - s % 

* 

0) Zie Pir. Transat, Nol. XL10,’p. “388. 
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Boze;ophouden zal zig te verwonderen (dewpl 
hy doch zoo wel bedreewen ‘is omtrent decze 
verfehynfelen) wanneer hy in aanmerking neemt 
‘het geen; onze Schryver opgeeft. Î 

Om namentlyk de bewufte proef te waal 
jschet- noodzaaklyk , dat de“ lighaamen door 
‚glas „-zyde ; ‘of ‘hars onderfteund worden, zon- 
der eenig ding anders aan te raaken, hetwelk 
gemeenfchap heeft met % geen wy nu niet-He- 
zriek noemen; als buiten welk vereifte de teke- 

nen van Plektrifitest,-na. welken men zoekt, zig 
hiet openbaaren kunnen. - 3 

‚Tot deeze proef word derhalven eene oh hek 

gaande kennis vereift „ dat het vrygeplaatfte lig- 
“haamen moeten zyn dié geëlekttizeerd zullen kun= 
nen worden; doch waar is de man, die van dit 

fluk voor de laafte dertig jaaren. kennis had? 
Voor gere yd had en nieniant Be naa ge- 
gift. 

Waer toc: konden wy onder een ‚ onweers-wolk 
yzere roeden opfteeken, eer dat-de-heer Gray 
ontdekt had, \dat de lighaamen vrygeplaatft iz 

J&lared) moeten zyn om?er eene gewaar wordelyke 
kracht van Elektrefiteet aan meê te deelen? Dec- 
ze gedachten kon in niemant opgekoomen zya 
dan in hen die de overeenkomft tuffen blikfem 
en Elektrafsteit hadden opgemerkt, en op welken 
dit denkbeeld eenen fterken indruk had-gemaakt, 

En niemant kon op deeze overeenkomft ernftig 

denken, dan naa de ontdekking van de Leiafe 

proefneeming „ d, i. naa het jaar 1746. Voor 
Ì. Deer. dien 
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dien tyd kon -de-Zlektrszatze van de lighaamen 

door den Donder niet vernoomen zyn dan door 

een toeval;-’t welk uit hoofde vän de daar toe 
vereifte voorwaarden zeer bezwaarlyk plaats kan 
hebben. es Sept lat | 

Evenwel mag men aandringen "dat zig in alle 
eeuwen weezentlyk geëlekirzeerde lighaamen ver- 

toond hebben) 5; dewyl zoo oude als heden- 

daag- 

_(*) Te vooren heb iksopgemerkt, dat de Elektrikale 
aantrekking al zoo vroeg is waargenoomen , dat Thea. 

pbraflus reeds gewag daar van maakte; (Zie Phil, Trans. 
Vor. XLiv. p. 732:) Haár lichtgeevend verfchynfel word 
ook , hoewel enkel als eene luchtverheveling befchouwd;, 
door Plutarchus gemeld in het Leven van Lyfander. Pur 
Nrus noemt, in het ade Poek van zyne Natuurlyke Hifto- 
rie , Hoofdft, 37, deeze vertooningen STERREN; en 
bericht ons, dat zy zig niet alleen op de maften en 

»’ 

andere gedeeltens der Schepen, maar ook op der 
menfen hoofden zetten. „, Ewxiflunt”, zegt hy, » (Belle 

„ & in mari terrisque. Vidi nobturnis militum wigiliis 
if lt hd Leje L Ë 4 } . Î 
„inbarere pilis pro vallo fulgorem effigie ea: EP anten- 

nis nevigantidm, aliisque navium partibus „ ceu Voed 

„li guodam, fono infifbunt, ut volucres fedem ex fede mur 

„tantes vee. gemine autem falutares, € profperi cur- 

„lus pranuncie s quorum adventu fugari diram illam 
ac minacem « appellatamque Helenam , ferunt. Et ob 
id Polluci € Caftori id mumen adfignent , eosque in, 

„ mari deos invocant. … Hominum quogue capiti , vefper 
» tinis boris, magno prefagio circumfulgest,”., Maar 

(voegt hy’er by) alle deeze dingen zyn „ incerta ratione & 

' 

2. 

b Ad 

» natura majeflate: abdita.” 

ee 

«Seneca tekent in het eerfte hoofdttuk 2yner Natuurlyke 

Vraagftukken het zelfde verfchynfel aan. Gylippa,. 

zegt by, „ Syracufas petenti, via eft flella fuper ipfam 
„, lan: 
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ddhgfe hiftoriefchryveren uitdruklyke melding 
daar van doen. Dan, hier op kan gezegd wor 
da) dat hiet niet genoeg was enkel de zaak te 

wees 

sa, lancem ronftieiffe In And 0 vifa eere ar- 
5 ‚ dere pila, ignibus fcilicet in illa delapfis,”’ 

Cefar, de Bello Africano, cap. 6. edit. Amf. 1686. Wy 
vinden ze hier geduûrende een zeer hevige {torm: ;, Pei 

>» Ód tempus al Cafarisexercitui res accidit incredibilis-aus 
ze ditu; nempe Virgiliarum figno confetto, circiter vigilia 
„» Jecunda mollis, nimbus cum faxea grandine Jubito eft evor- 

„tus ingens... Eadem note V. Legionis die cacumina 
ss fua fponté arferunt.”” 
‚Livius gewaagt, in ’t xxjfte, Hoofdftuk „ ‚ van. en 

gelyke gevallen. B In Sicilia militibus aliguorfpicula, in Sar= 
» dina in-muro-cireumeunti vigilias equiti, fcipionem, quem 
»s în manu tenuerat, arfif}e, 5 litora crebris ignibus Len 
rs, AE TOEN PEN 
„ Deeze verfchynfeten worden A de Franfén en de 
Spanjaarden, die aan de Kuften van de Middellandfe Zee 
woonen, St, Helmo's -of-St. Telmê’s’ diten genaamd ; de 

' Ialianen noemen ze St. Pieter's en St. Altadkibnabes en 
de Reisbefchryvers fprecken ’er dikwils van. - 

Kan men op eenige hedendaagfe berichten uit Vrankryk 
{laat maaken ; zoo melden zy ons, dat te Plauzet federd 
onheuglyke rijden dit. verfchynfel waargenomen is; en 
de heer Binon , de Curé van de plaats, geeft zyn getui= 
genis aan deeze waarheid, dat 27 jaaren herwaarts, welken, 

hy in die bediening daar ter plaatfe gewoond heeft, in 
groote ftorníen , van zwarte wolken ef gedüurigen blikfem 
verzeld, de drie (pitsuitloopende. einden van betkruis des: 
toorns van die plaats zig omringd van eene vlam vertoo, 
nen; en dat men, als dit verfchynfel gezien is, voorden- 

ftorm niet meer vreet ‚ en dat het. ke daarnaa il 
weeer word, 

Deer. , Ss 
. 
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weeten: men moeft ’er genoeg. van. weeten om 

ze te houden voor.’t geene zy weezenlyk. was; 

dat is te zeggen voorde Blektrseke Krachts;want 

zonder dat konden waarneemingen van deezen 
aart niet dan weinige aandoening hebben op ie- 
mant ‘die % verfchynftl onderzocht. 
Tegerwoordig, inderdaad, daar wy uit de 

proeve. van. Marly-la-ville weeten „dat een on- 
weerswolk een groote Eektrseke klomp is,-welks 
werking zig, kennelyk, zelfs tot ketanwen uit- 
ftrekt die op de oppervlakte des aardbodems 
zyn;-zoo moeten wy ‚ door acht op. dezelve tc 

‘flaan , toeftemmen dat de lichten, “die op de 

kruiflen aan de toppen van verfcheiden toorens 

gezien zyn ; als ook deezen , die de Romeinfe Sol- 

daaten zeiden „gezien te, hebben „op de: fpicfen. 
van hunne pieken; en die dwalende vlammcetjes, 

welkén zig op de maten der fcheepen, ldaten zien, 

en die. de. zeeligden Sr. Helms vuur-noemen, 

zoo veele Klekifskale verfehynfelen zyn” - Doch 

tot het oogenblik toe, dat die procf genoomen 

wierd, welke onze oogen omtrent de mooglykheid 

en de: natuur van deeze verwonderlyke-uitwerke 

felen opende, zag men die verfchynfelen aan, 

of als dwaaze inbeeldingen van % gemeene 

volkje, of als valfe; voorbeduidingen „ of zelfs 

als. lichtgeevende dampen die tot den rang der 

phosphori behoorden. ’ Geen verder gaat; de- 

wyl deeze.verfchynfelen niet dan zeldzaam zyn „ 

zouden wy, zo wy ooit neiging hadden gehad 

om ze aan den invloed van onweers-wolken toe 
te 
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e  t@fchry vens daar van weerhouden zyú geworden: 
doör de vaanmerkinge-vâa de"weinige overeen 

koifift „die?er-is tuflen de zeldzaamheid van?t zien: 

dezervuiewerkfelen en de dagelykfe menigvuldig= 

heidvder oorzaaken , welke: dezelven: zouden Mo 
gen hervoortbferjten. - ob, «19510 A EUS ee 

scWj zien „ derhalven; van hae groote aange: 
legenheid Het zy ;de verfchynfelen „-die‘wywaare- 
rieemet naduwkeurig te befehryven: rhöez lage: 
kan het-andersziris-duuren- dat wy niets weezéne: 

Iyks leeren uit die verfchynfelen, als van dewels: 
ken wy niet dan éen onnaau wkeurig en-oppörvlak-- 
kig ‘bericht békoomen? ‘Ons leeven lang hebben- 

wy van/S1/Helino’s vuur, van-de lichtjes die de- 
ouden Caflor & Pollux hoeden sen van de Coma 

zafits onzer zeelieden ‘hooren: fpreeken: maar wie- 

kon uit aldat er ons värtWerhaald was, en-dat- 

wy ?er van geléezen hadden; wys worden, dat zy.: 
top devverfchynfelen der-Efeksrifieit behoorden >. 
Wy hebben ge) ons-hooren- afbeelden als dunne: 
dwalende’, en-heldere lichten, als eene foort van-- 
phosphoras-damp: v Daar ‘is’ in’ de memoriën' van 
deit Graaf de Forbin,-door onzen fchryver aange-” 
haald , eene’ plaats, waarin wan $7; Helmo’s vuren 
gewag gemaakt wördt, dië, wanneer ze door ie-“_ 
mânt ,° ìn de verfeliynfelen der Blektrifiteit be- 
dreeven , naaùwkeurig opgemerkt “en eenige 
weinige jaaren. herwaards overdacht was gewor= 

dén , grond kòn gegeeven hebben” ot aan » den” 
Heere Franfin een goëden uitllag te “woorfpellen 
toen hy zyne pröcfneeming op dên donder voor- 

1. Deer. Ss 3 nam. 
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nam. 4 In den nacht (zegt de fchryver deezer 
 memoriën) wierd,het fchielyk buitengemeen 
» donker, en ’ donderde en blikfemde allerys- 
».lykft. Vermids wy gedreigd wierden dat 
s) Ons fchip- in flukken geflagen ftond. te -wor- 

3, den, gaf ik order, de zeilen in te neemen: 

5» Wy zagen, op verfcheiden gedeeltens van ket 
ss-fchip, meer dan dertig St Helmo’s vuuren: 

s,; Onder anderen was ’er één , van meer dan: 
9) anderhalf voet hoogte , boven op de vaan der 

2 groote malt, lk beval eenen-der matroozen 

», het uit te gaan doen. Wanneer deeze karel om. 

2, hoog was, hoorde hy dat dit vuur; een geraas: 
sy maakte als’: geluid.van een prop nat buskruid, 

s> Ik gebood hem de vlag te firyken en na be- 
sy needen te koomen; maar naauwlyks had hy ze 

+, van haare plaats genoomen „of het-vuur verliet 

sy dezelve en ging op den top der groote maft zit- 

sy ten, van waar ’ onmooglyk was-hetzelve-weg;- 

9 te doen. Het bleef daar een geruimen tyd 
3» tot dat het langkzaam. uitging. Enz.” ' 

By aldien alle fchryvers; die van’ 81, Helmo’s 
vuur gewag maaken, van’ zelve zoo gefprooken 
hadden als deeze evengenoemde heeft gedaan „ 
zoo zouden de wysgeeren het zig zelven hebben 
moogen wytens dat ?er zo veel tyd. verloopen - 
is, voor dat zy een goed denkbeeld. daar van 

hadden en het grondbeginfel aanw yzen konden. 
van het welk dit verfchynfel afhing. Doch hoe 

weinige hiftoriefchryveren zyn ’er die dit geval 

hebben kunnen verhaalen met omftandigheden 
ZO’ - 
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goo gepaft als de Heckel „ om ons op den 

techten weg te helpen? | 

d En hier moet ik aanmerken, EEN ik ver= 

zekerd ben, dat de ftof van den donder en 
die van de Elekrifiteit eene en dezelfde zyn; 
hoe uitgeftrekt een denkbeeld de overweeging 
der zoo even gemelde plaats in den geeft der 
zulken, verwekken moet, die de verfchynfe- 
len der Flektrifstert gewoon zyn? Hoe ontzag- 
lyke veelheid van: Efektrseke ftoffe moeten zy 
zig verbeelden op dien tyd in den dampkring 
fondom het fchip, en binnen het bereik van 
deszelfs werking geweeft te zyn „ om meer 
dan dertig St. Helimo’s vuuren uit te leveren, 
Chet zelfde , inderdaad, dat wy aan de einden 
vaa onze Leiers Ì in % Blelirizeeren zien ,) waar 

van’er één meer dan anderhalf voct hoog was? 
Ik befehouw de maften „touwen „en elk gedeel- 
te van het fchip, ‘op dien tyd en in die om- 
flandigheden „als Léiers der Blektrefitest, tuflen 
den ,“ toenmaals geëfektrszeerden , dampkring 

en de” zee. En fchoon alle deeze Leiers 
als van de natuur der Flantgewaffen, en ; indien 
droog; zelfs tot dit einde allerongefchikft 
zynde) de Bleftrifiteit veel onvolkomener o- 
verbrachten dan metaal in evengelyke omftan- 

“digheden zou gedaan hebben, zoo twyfel ik 
echtér- niet, of zy dienden grootlyks tot afkee= 

‘ring van het gevaar waar mede ’t fchip ge= 
dreigd wierd. 
s % Is uit hoofde van deeze aanmerkingen, 
1. Drer, Ss 3 dat 
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dat ik geene awaarigheid vinde „even als de 

Heer Franklin heeft gedaan, vom het maaken 
van. gemeenfchap „door metaal tufen de 

fpillen , en/tuflen het yzerwerk aan: de top. 
pen der. fcheepsmaften en de, zee, aan te 
pryzen;, of % geen, tot‚het zelfde einde: zal 
dienen , tuflen dezelven en het, bodemwaser. 

Weinige zwaarigheid kan hier in gevonden 

worden, dewyl de uitvoering niet moeijely k 
“noch koftbaar is. Een yzere draad, ter dik- 
te van een ganze, fchaft, brengt veel starter 
dan eenig {tuk houts,laat het zoo groot zyn als 
het wil, de Elekrrifiteit over; en deeze maften 
doen het zo veel te traager, vermids zy van 

„eene harsagtige natuur zyn. 

‚Meer en meer zien wy dagelyks, door op 
deeze verfchy nfelen te letten, de volmaakte o- 
vereenkom{t Com groote-dingen by kleinen te 
Jengely ken) die ?er is tuflen,de fterk geëlefrr: 
zeerde glazen Fles, in de proeve van Leide, en 

eene wolk dië met. de ftoffe van. den donder 
is vervuld. Doch, mooglyk zeggen wy. hier, 
„meer van. by eenige volgende gelegenheid, 

»s_Schoon ‘het: getal en _ de vaanhoudenbeid, 

van,de. Sf, Helmo?s vuuren „_ op-de/ voorver- 

R haalde reize , waarfchynlyk zeer veelftrektenon 
het Schip voor vergaan te bewaaren.waar mede 

het gedreigd wierd, zoo mag echter.in, andere 

‘gelegenheden de oorzaak van dat gevaar ofal te 
groot zyn, of al te fchiclyk opkoomen, dan, 

_dat-zy. door deeze middelen genoeg! vermin- 
3 „derd 

€ 
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» derd zou worden om hetsonheil af te keeren,” 
2 Immers, dus zien wy in het verhaal. uitges 

s geeverinde Philofofife Tranfaösen (*) ‚dat het 
»’ fchip van kapitein Sob Waddel door-den don» 

‚ss der en-blikfem geheellyk»wierd in ftukken ges 

ss flagen: niettegenftaande?er, gelykhy zig uit=» 

druke, verfcheiden groote Comazants boven aan’ 
% {chip waren, welker fommigen zig op de fpil-: 

s‚ Ten aan de toppen der maften zetteden, en ge= 

„5 Iyk zeer groote toortfen brandden. « Toen dit! 
verhaâl gefchteeven wierd , befchouwde men’ 

deeze verfchynfelen maar alleen als de voor= 
boden of gezellen van een ftorm; en geener- 

„ hande foort van befluie wierd daar uit opge- 
‚‚ maakt”, 

Doch, om tot onzen fchtyver weder te keeren: 

zyn boek eindigt met eene reeks van proefnee- 
mingen , welke ingericht zynom de bondigheidte 
toonen van de gevolgtrekkingen, die in het zelve 
zyn voorgedraagen. Zy verdienen de byzonde- 

re aandacht van de geenen die zig bemoeijen met 

ftoffen van deezen aart: maar ik moet u hier tot 

het boek zelf wyzen, en alleen maar aanmerken „ 
dat eenige van die proefneemingen in het Juet/e- 
dige gedaan, en van dezelfde foort zyn als die 
gr in “February 1752 aan het Koningklyk, Ge- 
nootfchap medegedeeld heb, zoo als ze fe- 

Aer] 

bed 

33 

27 

93 

29 

„07 Vol, xLvr, p. Iít. 

IL. Deer. Ss 4 
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derd in de PJ4/o/o ffe Tranfitiei CH) zyn uitge 
genen. 

Over het geheel houd? ik het tegen woordig, 
boek voor zeer gewichtig ; geevende ons de 
rypfte gedachten van eenen bekwaamen fchryver 
over een moeijelyk en , tot voor kleinen tyd, ge- 
heel onbekend Onderwerp ; van eenen fchry- 
ver, die, behalven zyne onderzoekingen in dit 
deel der wysbegeerte, eene wyduitgeftrekte 

kennis van de Natuur heeft, en derhalven wel 
bevoegd is om derzelver verfchynfelen naa te 

fpooren. 

N. 
(hy Vol, xv. p. 363. enz. 

VERKLAARING DER AFBEELDINGEN 

VAN Praat b 

Flguirse sas 45 ‘behooren tot de Proefneemingen, 
van den Heer Franklin met de Elektrikale Flefch, 
hebbende een Koperdraad, door de Kurk Snaeh: 
ten, en met een ring daar boven uiefteekende. 
Zie bl.60o, 621, 602. 

Fig. s, Vertoont die Flefch op een Boek met vergul- 
de ftreepen ftaande, tot de Proefgeeming gemeld 
bl. 6os. 

Fig.6 — to, behooren tot de volgende Verhandeling. 
Fig. 6. Vertoont het Popje van de Horfel der Ren- 

dieren , zoo als het, van En de huid is Uitge- 

peepen: 
Figs. De Horfel zelf tegen den rug te zien. 
kie.g. Dezelfüie van onderen te zien. 
Deeze drie Figuuren zyn uit de. A. Stockbolmenfia. 
Fig. gen Io. De Hor (els der Ruaderen , uit Reaumur, 

DE 
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CAR OL US. LLN Neil 1 
( AR. Soc. Reg. Scient. Upf. 1741. p. 102.) 

Tets is inde geheele wereld verwonderlyker 
dan de Voortteeling der Infekten. De 

zeer Groote Grondlegger van ’% Heel - Al heeft 
alles tot dit einde zoo wys en keurlyk gefchikt, 
dat het allerfchranderfte vernuft, om het ten vol- 

len te doorzoeken, ongenoegzaam is. Wie moet 
zig niet verwonderen over de zorg en, het toe- 

__voorzigt, waar mede deeze nietige, Diertjes, 

als zy hunne Eijeren zullen leggen, zoodanige 
plaatfen uitzoeken, die de bekwaamfte zyn om 

ze te ontfangen en te koefteren „ en uit haar 

zelve aan de vers uitgebroede jongen, i in hunnen - 
tederften ftaat , voedfel en al wat verder noodig 

iste verfchaffen?, inzonderheid daar de Moeder, 

ik weet niet door welke afgunft van, ‘het nood- 
1 Deen. Ss 5 lot 
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tot, hen, kort naadat ze zyn ter wereld. gebracht , 
door eenen ontydigen dood ontrukt word. 
Wy zien dar alle Vlinders haare Eijeren op 

zoodanige planten leggen , welke de uitkoomende 

Wormpjes tot hun voedfel én wasdom eeten 
kunnen. Uit dezelfde vernuftige oorzaak is hets 
datseenige foorten van Vliegen haare Eijeren in 
het verrotte vlees der Lyken;, anderen in het 
flyk en in de moeraflen ; anderen in de rioolen en 
meft-belten leggen: fommigen met haaren an- 
gel de ruggen der ruspen doorboord hebbende, 

fteeken eenige honderd Eijertjes binnen in het 
vel derzelven, en de jongen , daar ter plaatfe uit- 
gebroeid, eeten de rufp op, voor dat zy vlie- 

gen worden. Hier is het van daan gekoomen, 
dat men veele eeuwen lang gelooft heeft , dat 
‘cr eene zeer groote menigte vän ruspen in vlie- 

gen hervormd wierd. Daar zyn ’er die haare 
Eijeren aan de Roozen- hechten, waar van daan 
dan uit deeze boomen een geheele tros van rui- 

ge en roode"beziën groeit , die in de winkels 
Bedeguar genoemd worden. Sommige leggen ze 
op de Wilgeboomen , en daar van daan is het, 
dat eenige bladeren aan dezelven even als een 
Roos famengevoegd, als bloemen gekoleurd zyn; 
en in de gedaante van dubbele Leliën zig ver- 
toonen. Dir heeft de Kruidkundigen voor meer 
dan honderd jaaren in de gedachten gebracht, 
dat ?’er eene byzondere foort’ van bloemdraa- 
gende Wilgeboomen was dic zy daarom den Roo- 

| 4 Zee 
1 
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ze- Wilg noemden; „Andere Tofekten weeten 
haare: Eijeren aan den onderften kant der Eike- 
bladen te weeven, « waar van daan dit blad „ na 
boven uitzwellende, eindelyk een ronde Galnoor, 
draagt. Het zelfde worden wy gewaar aan de’ 
vruchtfteelen, van den Populier en het kruipende 

Klimop. »-In-den zomer ziën-wy klaarblyklyk-op 
den, Denneboom „kleine en ronde „naar -aardbe- 

ziën gelykende boontjes ‚die cindelyle tot.meel _ 
verdroogen, „De  Laplanders „ door de ‘boffen 
„trekkende „ eeten dezelven niet anders dan of y 

beziën waren. 
Doch: van dit alles. war niets eene meer= 

dere verwondering „ dan ‘dat zeker Vliegje de 
fterkfte fliercn en. gezwindfte herten dwingen 

kan om zyne jongen uit te broeden en op te 
kweeken, en wel zoo, „dat de Dieren zelf; op 
deeze wyze met vliegen bezwangerd, zeer dik- 
wils daar aan fterven. Deeze Vliegjes of Hor- 
fels plaagen in den zomer de.koeijen zoo gewel- 
dig „ dat zy den gantfen dag als dol genood- 
zaakt worden op en neer te loopen, de ftaarten, 

om hoog fteekende , niet anders: dan de frisfte 
herten, biettegenftaandezy ,geduurende den win- 
ter vermagerd, loom, als geraamtenss voorttree= 
den, „wanneer- zy: ’s voorjaars in-de weiden ge- 

bracht „worden. “Zy ondergaan derhalve een 
harder noodlot dan wel het Kwikftaartje of de 

„Grasmufch , welken,de Koekoek haare Eijeren 
„uit laat broeden, terwyl zyegterdeeze dieren 
„daar door weinig’ of geene pyn veroorzaakt. 

5. Deer. Toen 
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Toen ik, in Juny des jaars 1732, van deeze Ko- 
ningklyke Maatfchappye der Weetenfchappen 
te Upfal na de Noordelyke Geweften uitgezon- 
den, in de Lulife Lappmark aankwam, waren 
reeds , naar gewoonte, alle de Laplanders na de 
Alpen verhuisd, doordien zy op dien tyd van 

het jaar hunne Rendieren voor den overlaft der 
Vliegen niet beveiligen konden. Evenwel ont- 
moette ik, deeze Lappmark intrekkende , nog ec- 
pen en anderen Laplander, die met hunne Her- 
ten daar als nog zig onthielden: dan, de Hoor- 

nen van deeze dieren nu ter tyd ruig, week; 
bloedig en gezwollen, waren door de Bremmen 
zoodaanig geftoken, dat?er het bloed by druppe- 

len uitliep. Daarenboven plaagden hen, door ze 
onophoudelyk te fteeken „de muggen op eene zoo 

verfchrikkelyke wyze „dat zy dagely ks’ huiskeee 
rende zig op den grond naaft het hutje van den 
Laplander nederwierpen, zeer in hun fchik zyn- À 

de met den rook van de door hem in brand geftoo- 

kene boom-kampernoeljes, welke, deeze laftige 

vyanden ten eenemaal verdreef; IN 

Daar van daan na de Alpen voort zullende 
trekken, befpeurdeik-den eerften dag in het Ren- 

dier, dat myn reis-valies droeg , hoe het in % 
voortloopen ‘ontelbaare maalen zyn tred op een 
bons ftaakte, en onbeweeglyk als een pilaar of 

‘bevangen ftaan bleef met den kop fteil overeind, 
de oogen en de ooren om hoog ; kunnende 
noch door trekken , noch door bedreigingen, 

„noch door flagen, uit-zyne plaats bewoogen wor- 
vt „dens 
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den: korten tyd daar naa nam het van zelfs zy= 
nen gang wedef op. 

’ Anderen daags” smorgens naa myne stakers. 
opde Alpen ; naadat ik buiten de Laplandfe hut tus=> 
fen twee herte-huiden myne legerftee gehouden: 
had, als kannende toen nog niet/den {tank ver-. 
draagen die binnen deeze, hutten is; wierden met : 

- den dageraad door de honden en _dryvers. des, 
_ Hertebeeften ; omtrent duizend in getale, voortge=, 
dreeven, en--daar: naa, de uijers der Rendieren, 

door ouden en jongen; mannen -en-vrouwen , uit-r 
gemolken. + Van naby konik hier toen zien, dat 
de. Rendieren door den eenen of anderen onzigt= 
baaren vyand geplaagd wierden. Allen te gelykso 
de koppen opfteekende en de oogen en ooren 
rechtuit ftrekkende „ mer de pooten in de aarde, 

en de lugt flaande , fcheenen zy alsbuiten zig zel 
ven verrukt: waar naa zy eenigen tyd bedaard ew», 
geruft fil bleeven flaan: terftond weer de vóo- 

rige beweegingen maakende, zag men ze in de. 
zelfde woede vallen, en dat wel allen zoo ge- 
zwind en gelyktydig , dat geen bende vans 

foldaaten- vaardiger en fneller -haare exercitien 

kan ‘doen. Op deeze wyzeftelden zy zig meer» 
dan honderd maalen aan. Ik, dit twee agtereen- 
volgende reizen gezien ien »: vraagde de: 
Laplanderen hoe de Herten zig zoo. wild aanftel- 
den? Het antwoord wass dat zy van de vlie-> 

gen ontruft. wierden. Eindelyk, naa lang en 
naauwkeurig zoeken van de reden van dit ver, 
Schynfet, vernam ik eenige vliegen in de lugt 

IL Deer. gints 
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gits en herzom zweevende jow elkenvik tefftond 
met de hand zocht te vangen…;oDe'Laplandersy: 
divrziende ; kwamen-my ten eêrften te hulp5 zoo | 
dav: ikk” binnen kort 4 of 5: van-;deeze: vliegem 
miagtig wierd; + Waar maark gn voorovervopsden: 
grond -bukkende 3 dezelven begonvindtúicken, te 
fayden en-te/befchryven „waar mede bezig-zynr» 
de: de Laplanders” my van alte kanten: kwamerb 
omringen, zynde ten-hoogften verwonderd :o=l 
ver myn papier, «pens inkt en maniermvan fchry-» 

veny «Ik bevondstoen-dat ditvInfektowas:uo 1005 

„Een Horse ; ten aahziensvan/de fguurrer 
groötte zeer wel gelykende aam den hrommeb, en» 
over hetegantfe ligliaamotuig ftekelig. vo svv novood 
«Het Ho orp waszwart enshaairig. « De-O od 

GEN groot en glinfterende» desruimte vullen bei: 
de de oogen-was insgelyks paie maar ondet> 

dezelven geel: Daw 
De Bo rsr was groot en ruig , dach brdèl vf voor=: 

aan by het hoofd en onderaan by den buik, zulks 
dat seen -zwarte band de borft in % midden oi 

Omringde. 

Het OnperRvvyr had de pee van een, 
ey; een klein -weinigje gedrukt, ven was-dichtft» 

by- de borft uit ‘den geele; vooral: Re weerge) 
rosachtig en ruig. 

„De VLEKKEN waren twee bj) wits 
doorfthynende, even lang als het’ onderlyf en 
boven op het zelve liggende , de binnenfte kan 
ten derzelven lagen gedeeltlyk op elkanderen. 

De Dren waren zes, zwart “en ruig. De 
SCHEN- 
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ScuHENKELS en- Pooten bleekverwig, uit vy£, 
deelen beftaande.: Op-elken.poot wierden twee. 

fcherpe, en groote, klaauwen gezien „en onder ie, 
der- van-dezelven;een plat fchilfertje, linden 
den daarenboven hing haar. …: 7 Te 

De: nee ‚waren, twee „,, en die, zeer. 

kort. venrt 13 LefS 9 7 ] 

„De Monp was as, klein; ane tanden, of Gie, 
van eene zigtbaare grootte. - 13e 

De EVEN WicHTEN (Halieres) aan IE erde 53 

daar de borft.en;maag vereenigen waren met een. 
fchubbetje gedekt. 
„DeS TaarT ftak niet buiten het. pes beikae 

de noch» fpits --noch: “iets. anders dat fcherp'» 

was, even als ook- in den'‘mond. geen de-minfte- 

angel vernoomen wierd; waar om ik, my niet ge- 

noeg verwonderen kon, hoe het gefchiedde „ dat: 

zoo. ongewapende vyanden de Rendieren zoo 
veel fchriks, aap jaagen en op; de vlugt. dryven, 

konden. Op” toedrukken van de-maag kwant- 
de,ftaart na buiten, even-als in onze gemeene: 

wliegen.. Deeze flaart heeft vier ronde buizen of « « 
kokers, (evenals een Verrekykersdie men in kan. 
fchuiven,) welke, de eene in de andere liggendeg 
Boor de Vlieg zelve ingetrokken en uitgeftreke 
kunnen worden,doch zy had geen het minfte werke. 
tuig omeen wond te maaken, í 
„Naa verloop van een week of twee ‚ls iginien 5 

had datde ruggen. der herten digt met horzel-buiss 
len bezet waren „bemerkte ikdar deeze bulten allen £ 
in het midden open wareng met een rond gat na-boe. 
„kk Deen vens 
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ven; het wèlle zoo groot was „dater gemaklyk eén 
gânze-pen zou hebben kunnen ingeftooken wor= 
den, als ”@r van binnen niet iets in den weg ge- 
ied ware. « Eenige van die gaten waren twee.” 
maal zoo groot. Ik vernam op den bodem 
vän dic gemìëlde gat,’ een: zwart , -gefpannen en 
uitgezet vlies, en om die reden neep ik met myn 

vinger deêzen horfel-buil taamlyk fterk : maar - 
het Rendier kon het geenszins verdraagen; egeer 3” 
terwyl het dòor dé omftanderen vaft gehouden 
wierd, neep ik dien büil nog härder toe; tot da 
Baafùie eindelyk voor den dag kwam een 

Porje, van geddante als een ey ; van groot= 
té als ee eikel, wic, doch zwart aan de ftom- 
pe fpits , waar mede het door het gät den weg” 
geopend had. Het geheele lighaam «was vol” 
kringen „ dië als gekruld én gedraaid “waren,” 
Ten eerften floot ikdit Popje, tuflen wat haair 

vän? Rendier gewikkeld, ineen doosje, om té 
zien of het miffchien een’ andere gedaante zou 
aanneemen ; maar een te ontydige misgeboorte 
zynde, en vän myn drukken éen neep gekree= - 
gèn hebbende, ftierf het kort daar naa. 

«‘Naa verloop vân eenige dagen eenen anderen 
horfel-buil in €en ander Rendier zullende openen 4 
neep ik, aan dén kant van het bovengemelde gat 4 
het popje zoo behendig daar uit, dat het onverzeerd: 

en ongefchorden in myne hand kwam. Waar naa 
uit den gewonden buil veel bloeds „en eindelyk al- 
len dag zeker wey, als etter uit een zweer, liep. 
Dic zelfde gebeurde ook aan het andere beeft ; waar 

» 

van 
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van zoo even gefprooken is, Het, popje floot ik 
_ wederom tufen eenig heften-haair in een doos 

die ik altyd by my. droeg. . Naa verloop van. 

twee dagen het doosje openende zag ik de vlieg 
reeds uicgebroed, waar uit ik gereedelyk vernam 
dat zy juift van de zelfde fort was als die hier 
boven is befchreeven. 

Wyders, terwyl wy.al voort relsdens zag ik 
_dagelyks in een Render, welk door dén tolk 
voor my benen wierd geleid, dat de ftraks ge- | 
melde vlieg , ons gehecle drie of vier uuren ver- 

gezellende , geduurig boven of kort’ achtet den 
rug van % beeft vloog. Haar ffaart was al- 
tyd regt uiegeftrekt en aan deszelfs uiteinde 
âroeg zy een wit.Eytje van grootte als een mos- 
taart-korl.  Wonderlyk vermaakte, het my den 
gantfen dag, deeze vlieg als.myne onafgefchei= 
‚de medgezellin te zien, dikwils eerder vermoeid 

dan ik zelf, inzonderheid als de lugt koud was. 
Zy had voor haar Eytje zoo veel zorg en oplet- 
tendheid , dat zy het geerizins van zig op het 

Rendier durfde werpen; dan wanneer het ftilftond, 

Dikmaals droeg zp het fchuins, haaren ftaart een 
weinig krom geboogen hebbende. Zy was, 200, 

hardnekkig in het Rendier by te blyven, dat zy 
eindelyk ten eenemaal vermoeid op de fneeuw- 
bergen nederviel, daar Zy als dood met de hand - 

kon opgegreepen worden : maar éen weinigje 
daar naa, als zy maar één minuut op de fneeuw , 
geiyk een afgematte bye, wat nieuwen adem 
had gefchept , nam zy terftond de vlugt op nd 
L Deer: Tet de 
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de digft ‘bygeleegene groene weide, en rufte sr 
omtrent anderhalve minuut, voordat zy weder- 
om toevliegende háar beminde Rendier alsvoo- 
ren op de hielen volgde. 
Des morgens en avonds, als de Rendic- 

ren, “uitgemolken zynde, in de weiden gedree- 
ven wierden, gaf het my eene aangenaame ver- 
toóning, de honden, de Laplandfe herders, en: 

Rendieren onder elkander te zien twiften. 
De Rendieren namentlyk liepen dikwils wel 

zes of negen maalen rondom het hutje van den 
Laplander, eer zy, om te gaan! weiden, na dien 

kant gedreeven konden worden, werwaarts de 

herder koers zette. Het Rendier wilde tegen 
den wind op, maar de herder in tegendeel 
‘voor den windaf, met de kudde. Ondertuffen 

kon ik’nu begrypen, dat de Reën waarfchynlyk 
deeze reden voor haare houding hadden, dat na- 

mentlyk, indien zy den herder onder den wind 

volgden, zy veelligt deeze laftige vlieg tot haar 
onaffcheidbaare metgezellin zouden hebben; 

doch, zo zy tegen den wind inliepen, zy te eer- 
der dit diertje, áls moetende dan ook met te- 

“genwind worftelen, afmatten, en op deeze wy- 

ze van deszelfs onvermoeide liefde eenige ont- 
heffing gevoelen zouden. De herder van den 
anderer kant vreesde, dat de Reën, tegen 

wind vân hem afteopende, de weiden verliezen 

en den gantfen dag, gelyk meermaalen gebeurt , 
pierewaajende heromzwerven zouden „ zonder 

dat temant haar by kon blyven; hopende in te- 
gen= 
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‘gendeel;, dat; zo hy ze voor den wind af weidde, 
hy dan den titels dag langkzaam en op zyn 

gemak met de kudde voort zou kunnen wande- 
len. Immers niemant der Laplanderen wift als 

nog, dat deeze bulten op de. Rendieren van vlie- 
gen veroorzaakt wierden. «_ 

Dan hier mogt ikk met diep verwonderen des 
Scheppers verbaazend Overleg befchouwen.”_ Te 
weeten , dE. 

Hoe Hy deeze tedere vliegjes tegen de onge- 
makken van de lugt zullende befthermen ; haar 
een ruig bekleedfel hebbe gegeeven, ten einde 
zy niet in deeze noördelyke en befneeuwde ber- 
gen door de felle koude omkoomen zouden. 

Hoe Hy aan haare zeer tedere jongen, niet 
anders dan aan de vrucht in % moeders buik, 
een overvloedig voedfel hebbe toebereid, den 
gantfen winter door, uit het warme blodd der 
Rendieren te haalen. A 

Hoe Hy aan deeze nietige diertjes op eenc 
allergepafifte wyze, boven % geen wy zeggen 
kunnen , een winter-legerftee bezorgd hebbe ; 

_ hen plaatfende binnen tuffen het vel, maar even- 
wel buiten de fpieren van het lighaam „ dat is} 
óp eene laauwe plaats „ daar zy noch van te 

groote warmte noch van te groote koude over- 
Jaft hebben. IEN 

Hoe Gop tot dit gebruik den rug van * Ren. 
dier gefchikt hebbe, niet de zyden of den buik, 
ten einde het, op den grond gaande liggen, deeze 

vliegjes niet kneuzen of verpletteren zoude. 
1. Deer. Fr 2 Hoe 
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Hoe de zeer wyze Schepper deeze becften 
met zoo digte haairen bekleed hebbe, dat geen 
dier digter haairen heeft; waar door het komt, 
dat de haairen , ‘in den zomer uitvallende en op 

dien tyd zeer lang zynde, allen op de rugge recht 
overeind fiaan en als van zelfs uit het vel los 
raaken. Het vliegen-Ey , op den rug der Ree ge- 
legd „ moet bygevolg tuflen door de overeind 
ftaande haairen op het vel vallen. Daar word 

het van langkzaamerhand uitgebroeid, boorende 
van tyd tot tyd het wormpje door het vel heen; 

en blyft daar eindelyk, tuffen het zelve en het 
vlees zitten. 

Opmerklyk is het , dat zut op deezen tyd de 

hoornen der Rendieren eerft onlangks begonnen 
zynde uit te botten, nog ruig en aan de uitein- 
den zeer week zyn, zoo dat de minfie aanraa- 
king van dezelven den Hertebeeften pyn ver- 
wekt , waarom zy gevolglyk hen niet dienen 
kunnen om deeze knaagende wormen weg of aan 
ftukken te wryven. 

Maar op hoe wonderbaarlyke wyze word dee- 

ze vliegjes het voedfel altoos van zelfs toege- 
“diend? Hier omtrent kan ik geene betere ophel-" 
dering geeven dan uit het geval van een Dragt, 
of Fontanel. Want een wond, door de vlym van 
den Heelmeefter in een arm of been van ’tmens- 
lyk lighaam gefheeden , groeit ligtlyk toe, ten 
zy in de zelve iets ongelykflachtigs (heterogeneum) 
wwofde gevonden. Waar van daan, zo gy ?er een 

erwet in fteekt, de wond zoo lang zal open bly- 
ven, 
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ven, tot dat de erwet rotte, Zoo lang ’tuby 
gevolg luften zal dat de wond niet heele, hebt 
gy van tyd tot tyd niets anders te doen dan een 
verfe erwet , de oude weggenoomen zynde, 

daar in te fleeken. Juift nu heefc het zelfde hier 
plâats: want naadat het vliegen -cy zig door het 

vel in ’% lighaam van het Rendier-heeft. gedron- 
gen, zalde zweer, daar door verwekt , niet eer= 

der overgaan, dan naadat dit zaad bedurven. zal 
weezen; maar dic gefchied niet; vermids % In» 
fekt hier door zyn voedfel bekoomt. 

„Hoe verwonderlyk breekt deeze Vlieg uit haar 
enge woonftee? Zoo lang ’er namentlyk iets 
ongelykflachtigs van binnen het belet, loopende 
fpleeten van het vel niet toe, En naardien het 

wormpje- vaa de vlieg geduurig aangroeit, ven 
‚daar door het gezwollen vel word uitgezet „ zoo 
kan ’c-niet anders zyn vof de Horfelbuil moet 
daar doorvook: van dag tot dag wyder-ges 
maakt worden , en het wormpje by gevolg den 
vryen adem fcheppen , zoo lang het in het Ren- 
dier verfchoolen ligt. 

Hoe wonderbaarlyk word deeze Vlieg ook. in 
het licht gebracht? Het gefchied aldus: Het » 
wormpje van poftuur in zyn fchuilhok verandes 
rende, brengt zynen ftaart aan’ gat van den buil, 

en denzelven daar tegen al op en neer, tot 
dat de randen van den buil langkzaamer hand zagt 
en wyder worden: waarna het iaer: voor 
den dag kruipt, eene fchuilplaats zoekt „ vop- 

L. Deer, Fiwg droogt s, 
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droogt, van een breekt, en in eene vlieg ver- 
andert. 

_ Voor ’toverige wordik uit dit allesin de diepfte 
verwondering weggerukt, als iledie zeer kenly- 
ke medeneiging en tegenzin (/ympathia & ants- 
pathia) in opmerking neem, dewelke tuflen dee- 
ze vlieg-en het Rendier word vernoomen;. dat 
namentlyk dic laafte., als een groot en fterk 
beeft , het welk met zyns gelyken toc den 
Jaaften adem toe kan firyden , en zig niet ont- 
ziet aan den Laplander zelven te hoornen te bie- 
den, hier met zoo groote vreeze bevangen word 

voor een elendig klein vliegje, dat ter naauwer 
nood twee of drie weekenleeft , en dat met eenen 
ftoot of flag van den ftaart op ftaande voet gedood 
zou konnen worden. Voorwaar deeze vlieg is 

met geenen angel, noch ook met tanden, waar 
mede zy de Ree het minfte kwaad zou kunnen 
doen, gewapend ; en niettemin. weet zy „dit 

beeft zoodanige bevreesdheid aan te jaagen , dat 
het uit de Laplaedfe valleijen , om haar te ontvlug- 
ten, op de hemelhooge en befneeuwde bergen 
vlied „ en ‘er den gantfen dag niet van daan 

„durft daalen in de weiden om zyne hongerige 
maag te ftillen: maar als op de uitkyk ter zelf- 
der plaatfe blyvende met opgefpalkte oogen 
en ftcile ooren, met den hals overeind, de aarde 

wegfchopt ‚ het lyf fchud en den ftaart dpa. 

houdlyk heen en weer flaat. 
Wie heeft het Rendier geleerd dat het van’ 

dit 
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dit vliegje eenig hd te vreezen heeft ? De 
Vlieg i in tegendeel brand, zoo vuurig van liefde 
jegens % dier, ’ welk voor haar vlied als voor 

venyn; dat zy buiten’ herzelve geene verkwik- 
king noch geneugte fmaakt geduurende die wei. 
„nige dagen „ binnen welken de Natuur haaren 
bloeijenden leeftyd heeft beperkt.” Inderdaad 

om eeten noch ruft denkende, bekreunt zy zig 
niet of % flordig dan mooi weêr zy , mag ze maar 
in het gezelfchap van haar geliefde Rendier. 
blyvenshet welk zy over berg en dal zoo kort op 
de hielen volgt, dat zy eindelyk met verlies van 
haar. krachten; genoodzaakt is in de fneeuw te zy- 
gen. Dan, alledie mocijelykheden flapt zy over 
alleenlyk tot. dit einde, «dat zy gelegenheid moog, 
vinden, om maar één Eytjeop denrug van” Hert 
te laaten vallen; niettegenflaande zy zoo veele: 
Eijeren in haare baarmoeder draagt, dat, by 
aldien alle die, waar van ééne enkele Vlieg be- 

vrucht is, een voor een , op elk afzonderlyk 
beelt wierden gelegd , naauwlyks een geheel 
Legioen van Rendieren Eeten zyn zou om 
ze. te ontfangen. 

[Mee hoe» verfchillende fehichten Kupido 

wond „ befchryft Ovidius geeftig. Met. 1. 468. 

Equê fagitviferd promfit duo tela pharetra 

Diverforum operum 3 facit hoc , fugat illud amorem, 
Quod facit armatum (*) eft , & cu/pide fulget pe 

toc 

G) Ovidius heeft auratum eff, gelyk Vondel het ook 
5 Deer, Tt 4 vere 
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| Quod fuzat obtufum eft, &babet fub arundine plumbum, 
Provinus alter amat, fugit altera nomen amantis. — 

N 

Aldus vertaald door Vondels 

ame Rukt pylen, taei van fchacht, 
Uit zynen koker , twee van ongeljke kracht. s 
Deen koelt en d ‘ander gueekt bet wier in minnetonder. 
De pyl, die minne wekt, is guud, en blinkt te wonder; 
Die min werjaecht is flomp , en onder blaeu verloot, ° 
nnen 

Deer mint, en d'andere vlugt» voor minne) — 

Nremant intuflen verwondere zig, dat ik „o- 
ver huishoudelyke zaaken een weinig” uitwei= 
dende , zoo ongezien en gering een-beeftje, als 
eene Vlieg is, tot myn onderwerp heb genoo» 
men: want de groote {chade, die het allen In= 

woonderen van Lapland toebrengt, heeft my tot 
het verkiezen van deeze ftoffe overgehaald, —_« 

Voor eerft namentlyk worden alle, de Laplan- 
ders elken zomer genoodzaakt „in de maanden 
Jany, July & Auguttes, hunne verblyfplaatfen 
na het gebergte, al is ’c?er ro of 14 mylen van 
daan geleegen, over te brengen; en dat om gee- 

„ne andere reden, dan ten einde. zy het verderf 
hunner Rendieren, dat uit dit Ínfekt de duchten 

“is, ontvlieden moogen. Anders word dit hun 
vec, door de geduurige aanvallen van deeze 

Hor- 

vertaalt is goud: maar armatum of gewapend kwam beter in 

de befchry ving van den Heer Linnaus te pas. 
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Horfclen ‚ zoodanig verzwakt „dat;het maaawlyks 
op de pooten ftaan kan blyven. ú 

Vervolgends werken deeze Horfels ook dit 
uit,’ dat, zelfs op dit Gebergte de Rendieren be-- 
zwaarlyk krachten krygen geduurende de korte 
tyd van den zomer, waarin zy anders moeften in 
flaat worden. Immers zy worden of ged won 
gen geheele dagen boven opde befheeuwde 
kruinen der bergen te blyven ftaan; of, zynzy 
al door den herder in eene weide äfgedreeven ; 
zy kunnen daar niet in ruft blyven , vermids 
zy geduurig zig moeten bezig houden met de ger 
melde vliegen onopboudelyk van zig af te keeren. 
Waar van daan’ dan komt,’ dat de Hinden niet 
alleen minder melk geeven dan % behoort , maar 
de Reebokken ook aan ’ kwynen raaken , en 
van tyd tot tyd hunne krachten verliezen. … * 

Boven dien worden ook de huiden bedorven: 

want daar een horfel-buil geftaan heeft laat hy 
een fcheur en lidteken naa dat nooït verdwynt; 
waar door de prysder vellen niet weinig daalt. 

Eindelyk doen deeze horfelbuilen inderdaad 
wel een derde gedeelte van de Rendiefen onty- 

dig fneuvelen, inzonderheid als zy in hun twee- 
de jaar zyn, wanneer zy daar van het meeft te 
Iyden hebben. 

Uit dit alles kan men gemaklyk opmaaken, 
hoe grooten dienft hy aan den Laplânder- 
doen zou; die eenig geneesmiddel tegen dee- 
ze kwaal kon uitdenken; voor al daar de ge- 
heele huishouding van den Lapp, zyn welvaa- 

1. Deen. Ts Ce ren 
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ren en rykdom, in de veclheid-van Vee beftaat; 
waar van daan het is, dat in Lapland iemants 
vermogen gemeenlyk naar de hoeveelheid zyner 
Rendieren word gefchat. 

„„Met eenig Dek-kleed de ruggen deezer eh 
ten te behangen, ten minften op dien tyd als de 
vlieg haare cijeren laat vallen, ’ welk door- 
gaauds in July-gebeurt, zou zekerlyk van nut, 
zyn: maar ik weet niet of dit. wel voor de Lap- 
landers , die de konft van weeven niet ver- 

flaan, te doen zou zyn; alzoo zy dikwils meer dan 

vyf- ja zeven-honderd ftuks Rendieren hebben. 
„Met eene naalde de builen door te fteeken „en 

op die wyze de poppen te dooden,zou nog beter 

gelukken. Ik heb dit gedaan, en bevonden, dat 
dus de etter uit’ den buil als vit een zweer loopt: 

maär’tiste vreezen dat dit de krachten der Ren- 
dieren te veel verzwakken zoude. 

Eenige zalf op den rug van ’t beeft te firy- 
ken, fchynt ook vergeeffe moeite te zullen zyn, 
doordien op den zelfden tyd van % ‘jaar de haai 
ren uitvallen. ed 

Onze beroemde Lander zegt in een verhande- 
ling over de fpaanfé pokken. p. 2 , Dat een geleerd 
man van naam hem verhaalt heeft, dat de Ren- 

dieren alle jaar de pokken krygen. Doch uit 

het voorverhaalde blyke dat de Lidtekens in de 
huiden, van de vliegen, en niet van de pok- 
ken, herkomftig zyn. 

De wydvermaarde Heer Reaumur gift, dat de 
horfelen der koeijen door middel van een fcher- 

Ni pen 



_ 

IlorsenL DER RENDIEREN. 659 

pen punt haare eijeren binnen het vel der runde 

ren fteeken; maar dic heb ik in de Rendieren niet 

waargenoomen; want behalven dat in den taart 

geen de minfte angel te vinden is, zoo worden 

daar en boven de jonge Reëwelpen het eerfte naa- 
jaar nooit van horfelbulcon, gekweld; waar van 
de reden is „ dat zy pas-in- het voorjaar, gewor- 

pen zynde glad haair hebben, dat fchuin over den 

rug nederhangt, waarom de vlieg-eijeren hen 

in de maand July nog niet kunnen aankleeven ; 
maar zy krygen ’er, alé den volgenden zomer 
hunne haairen uitvallen, zoo veel te meerder, en 

fterven den naaftvolgenden winter te fchielyker. 
Daar word by fommigen getwyfeld, of deeze 

Horfelbuilen wel aan het Rundvee fchadelyk zyn; 
maar die twyfeling zullen de Laplanders zeer ge- 
makly k opleflen, als die meermaalen door dit euvel 
het derde gedeelte van hunne beeften verliezen. 

Zeer zelden worden de wilde Rendieren in 
Lapland en de Dalife Alpen met deeze builen ge- 
kweld: het welk buiten twyfel van deeze oor- 
zaak afhangt, dat zy in den zomer vrvelyk naar 
hun eigen goedvinden in de landen en op de ber- 
gen herom zwerven. % 

De Horfel, die in den rug der runderen groeit,is 
van eene zeer onderfcheidene foort met de 

Horfel. def Rendieren , fchoon ze beiden vol- 

das van een zelfde geflacht zyn. 
„. De Horfel van ’ Rendier is vighannger: 

en tweemaalen zoo groot. 
. De Vlerken van de Horfel der Rendieren 

L Deer. | “zyn 
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zyu geheel ongevlekt, terwyl elke vleugel van 
__de Runder-horfel met een zwarte baar en drie 

donkerbruine ftippen is getekend. 

3. De pooten van de Reên-horfel zyn zwart, 
maar van de Runder-horfel zyn ze bleekverwig. 

4. Het wol op den buik vande Rendier-horfel 
is ros, en by den aars geel; in de Runder-horfel 
is de role buik van onderen op elken band erf 
den rand zwart. 

<__g. Alwaarom de Bice van de eene en 

de andere onderfcheiden moeten worden: 

De Horse met een geele borft, zwarte riem, 
zwarte baar op de vlerken , bleekverwige 
pooten. Faun. Swec. 1024. 

Twee-vleugelde Vlieg , Horfel genaamd , met 
vliesagtige vlerken die digt met zwarte 
fippen als befpat zyn. Raf. Infeà. 471. 

_Vomils. Derh. Phyfico-sheol, 1. 8. c‚6. n. 11. 
Worm inde Koemeft.Fr4 /ch. germ.5. p.21.t.7. 

Horfel. Reaum. gall. t. 36. 37. 38. 
Deeze huisveft op de Runderen. 

De Honser met een gecle borft, zwarte riem, 
ongevlekte vleugelen, zwarte pooten. Faun. 
Suec. 1025. 5 

Laplardfe Horfel der Rendieren met een roflen 
buik. F/. Lapp. 360. n. 517. A8.Upf. 1736. 
p. 31. n. 23. A@. Stockholm. 17 23 ‚Pp. zat. & 

1740't.3-f. 5.6. 2/ JU 5 
Deeze huïisveft op de Rendieren. 
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Alen Paling, derzelver 
verfchillende Kenmer- 

ken. 152. 
Aantrekking, Beknopte His, 

torie en Oordeel van en 
over dezelve , door den 
Heer HOLLMAN, 23—43. 

„300-312 , 396414. 
Aanmerkingen daar op 
gemaakt door den Vertaa- 
ler. 415—438. 

—__—_—Dit Woord is van 
de Scholaftike Philofo- 
phen , zo 't fchynt, af 
komttig. 24. Het begon, 

‚in de voorgaande Eeuw. 
meer en meer in gebruik 
te komen. 26. Zy kan 
in eene Wiskundige en 
Natuurlyke Aantrekking 
onderfcheiden worden. 
goo Verdediging der Na- 
tuurlyke of weezentlyke 
Aantrekking der Lighaa- 
„men, door P. vaN M us- 
SCHENBZOK. 303. “Dere 
zelver beftaanlykheid on. 
derzogt. 309, 
uit fommige Verfchynze- 
len opgemaakt door eene 

„niet genoegzaam zekere 
Redeneering. goo, Ne w- 
ToN heeft zulk eene wee- - 
zentlyke Aaäntrekking niet 
beoogd. 420: Men heeft 
zyn gebruik van ’t woord 
Aantrekking verkeerd op- 
gevat of- uitgelegd. 424. 
Zyne Navolgers worden 
ook zonder grond be- 
fchuldigd. 428. De Heer 
MUSSCHENBROEKten 
TL, Deer, 

Zy wordt: 

/ dien opzigte verdedigd 
431, Men maghetWoord _ 
Aantrekking vryelyk ge- 
bruiken. 429. Dat een 
Lighaam op eenigen-af= 
ftand van zich of buiten 
zig kan werken, fchynt 
niet onmogelyk noch tes 
genftrydig te zyn. 436. 

Aardkloot. Derzelver ge- 
daante of figuur is geen 
regelmaatig Plat-Bolrond 
(Spberoide aplati) , zo ’t 

‘fchynt. 349. Graad van 
den Middagcirkel aande 
Kaap afgemeten. 353. 
Ae Vegetable, Wat £ d 

Adenine Hoe veel de 
Bortt in dezelve uitgezet 
„wordt, volgens Borer- 
LI. 278. Derzelver ver- 
fchiltendheid in flaapene 
de enwaakendeMenfchen, 
onderzogt — 313 — 323. 
Waarom zy fterker, traa- 
ger en eenpaariger is, ge- 
duurende den Slaap. 321. 
(zeer moeielyke). Der- 
zelver oorzaaken na de 

Palet ontdekt. 292, 
{lcyonium of Veficariam 
na, is het Kiernett / 
eene Zeeflek. 461. 

Alfenaar of Alft. Welk een 
Vifch. 158, 

„Amadoue : eene ligtelykk 
vuurvattende Stof”, in 
Vrankryk dus genaamd 
174. Schynt het zelfde 
te zyn als de Eiken- 
Zwam , tot bloed{tem- 
Ping wt 489, Der- 

zel. 
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zelver manier van berei- 
ding. 490. 

Ammonitrum „ of Zand-Sal 
peter. « Wat? 194. 

Anzuryfina (zeer groot) ge- 
opend. 299. 

ArrreBy’s Manier om ’t 
Zeewater zoet temaaken, 
onderzogt. 221. 

Arcnimepes Zyn Gla- 
zen Spbera. Wat? 205. 
Of het bem mogelyk ge- 
weeft zy de Vloot van 
MarcerLLus, inde Be- 
legering van Syractfe , 
met eenen Of meer Spie- 
gels in brand te fteeken. 
440. Voorftel van K rr- 
CHERUS , welks Oplos- 
fing zulks waarfchynlyk 
maakt. 443 &45. 

Anrrsroreresheeftvan’t 
woord Aantrekking geen 
gebruik gemaakt. 24. 

Arrepi. Zyne Vis-Ge- 
leerdheid  (Achtbyologia ) 
door LiNNzEusinorder 
gebragt en uitgegeven. 
„Ti6. 

Afcenfion (Eiland). Des- 
zelfs gefteldheid. 363. 

B. 

B: ER (HENrYy): Ge. 
gravene Lighuúamen , 

die zeer ongemeen zyn, 
door hem befchreven. 
209. 

Balzak. Drie ronde Lig- 
haamen daar in gevon- 
den. 293. Het derde 
was egter geen weezent- 
Iyke Zefliculus.. 294. 

Barnfteen. Deszelfs vlug- 
ge , zuure Zout, Schei- 

BR AD WEN 

kundig onderzogt. 222 
— 259. Hoe hetzelve in 
Pruiffen bereid en gezui- 
verd. wordt. 228 „229; 
„Welke manier van zuive- 
ring de befte zy. 232. 
Rigenfchappen van dit 
Zout „ in ’t,‚ algemeen. 
233. In welke. Vogten 
het ontbonden kan wor- 
den, 236. Deszelfs ver. 
menging met andere Zou- 
ten , om te ontdekken , 
tot welk een. foort van 
Zuuren het behoore. 237» 

‚Met een Spiritus Urino- 
fus bruifcht het fterk op, 
en geeft een Armoniakaal 
Vogt. 243 „Met Salpe- 
ter gedeftilleerd , maake 
het een flag of uitfpat- 
ting 244. Deszelfs Zuur= 
heid. wordt vernield door 
bymenging van Alkas 
lich Zout, ongeblufchte 
Kzlk- of Borax. 246. Oe 
lie van Vitriool, by den 
Barníteen gedaan zynde 
voor de Dettillatie, ver- 
meerdert de veelheid van’ 
het Vlugge Zout. 248. 

” 

Die Olie kan het Zout 
van Barnfteen niet benae- 
deelen. 250. Op de 
Metaalen heeft dit Zout 
naauwlyks eenige aan- 
doening.- 253. Het is 
stenszins- een gewoon 
Zuur van Zout, noch 
een gewoon Zuur van Vi- 
triool , maar komt naaft 
aan het Zuur der Plantge- 
waffen. 257, 258. 

Beenbrcuk (zeer groote) in 
het _ Bekkeneel., 287. 
Af beelding daar van ver- 
klaard, 295, ’t Been- 
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»_% Beenvlis is. , zo in Men- Borrerur fpreekt weinig 
fchen als in Beeften, vol- 
ftrekt gevoelloos. 518. 

Bekers van Glas, oudtyds 
by ’t vieren van ’t Heilig 
Avondmaal in gebruik. 
198. 

Bekkeneel. Manier van 
HaALEER om ’t zelve te 
openen, die beter is dan 
met de Trepaan. 519. 

Bekkeneels-breuken. Voor- 
teken van derzelver doo- 
delykheid , volgens Hip- 
pocrates. 289. 

BererrLosrTe. Deszelfs ma- 
nier, van in ’t befchadig- 
de Been gaatjes te boo- 
ren ‚ in ’t werk gefteld. 
287. 

Belus (Rivier), Haar naams- 
oer{prong onderzogt. 
18. 

Beweeging (derde Wet van) 
volgens den Heer Ne w- 
TON, fchynt tegen de 
Aantrekking te ftryden. 
49, AL. 

Rlikfemttof. Of het moge- 
lyk zy , daar van eene 
Onweers-Wolk , door 
middel van den Vlieger, 
geheel te 
469, 

Bloedttemping gefchiedt 
zeer veilig met de Zwam. 
166. Zonder 
kwaade Toevallen , die 
de Binding , met Naald 
en Draad, vergezellen. 

‚168, Ook is de Binding, 
in verouderde Wonden, 

„dikwils ondoenlyk. 173. 
Bollen tot de Rlektrizatie. 

Hoe zy in Penfylvanie 
zyo toegefteld, 
1, Deer, 

616. 

Ontledigen. 

Pyn of 

van het vermogen der 
Dieren om te zwemmen. 
265. Zyn fchatting hoe 
veel een Menfch in ’ 
water weegt. 269. Zyn 
gevoelen over de uitzet- 
ting van de Borft in de 
Ademkaaling. 278. 

Brandfpiegel. Een die op 
meer dan honderd Voeten 
aftands brandt. is ’tmo- 
gelyk te maaken. 445. 

Brillen zyn niet lang in ge- 
bruik geweeft, 204, 

Buizen tot de Elektrizatie 
door Wryving : hoe zy 
in Penfylvanie gemaakt 
zyn en gebruikt worden. 
616, 

C 

CHEER (Abt pe La). 
Deszelfs Reize naar de 

Kaap. de Goede Hoop. 
Berigt dien aangaande. 
_333—364 Oogmerk van 
die Reize, 335. Hy komt 
aan de Kaap en vervaar- 
digt ’er een Plaats tot 
Waarneemingen aan den 
Hemel, 539. Zwaarighe» 
den in die Waarneemiù= - 
gen door hem ontrael. 
34ï. Nieuwe Manier tot 
die Waarneemingen van 
hem gebruikt. 343. Hy 
maakt daar mede eenen 
aanvang. 347. Hy tragt 
aldaar een Graad van den 
Middageirkel op de Aar- 
de te meeten, 349. Hy 
volbrengt zulks. 353. Hy 
maakt een nieuwe Kaart 
van de Zuidelyke Geftern. 

ten 
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ten. 355. Zyne Aanmer- 
kingen op Kor pr's Be- 
fchryving van de Kaap. 
357» 358. Zyn vertrek 
van daar naar ’t Eiland, 
genaamd Ile de France, 
359. Manier om de leng. 
te op Zee te vinden, door 
hem bezogt 360. Zyn 
verblyf. en verrigtinge 
op dat Eiland 36r, 362. 
Op dat van Bourbon 363. 
Zyn vertrek en komfte 
aan ’t Eiland Afcenfion, 
363. Zyne terugkomft in 

… Vrankryk 364 
Caftor en Pollux. Zekere 

Lichties aan de Maften 
der Schepen, in Storm 
en Onweder voorkomen- - 
(de, zyn Elektrikaale Ver- 

…__fchynzelen. 634, 635- 
Cyclogafter. Zie Kringbuik. 

D. 

D Avrrrs Manier om ’t 
Hoornvlies van ‘t Oog 

te openen, door SHARP 
verbeterd. 298. 

Deusinerus,eenieverig 
Voorftander der Zantrek- 
kinge. 28. 

Dieren (Viervoetige) kun- 
„nen van natuure zwem- 
men, en warom beter 
dan de Menfch. 266, 267. 
Redenen die hun tot het 
zwemmen __aanfpooten. 
ago Derzelver onder- 
fcheiding ín Rangen en 
Gezinnen, volgens t Ont- 

„werp van den Heer JT. 
KLEIN. 458, 459, 460. 

Dolheid (Rabies) is in Wol- 
ven heviger of venyniger, 

* . 

zo ’t fchynt,dan in Hous 
den sâ5. De dolle Wól- 
ven hebben geen afkeer 
van Spyze of Vogten 544. 
Beeten aan 't Aangezigt 
gevaarlykft 545. Veertig 
dagen is ’t gewoone tyd. 
perk dat de Dolheid zig 
openbaart. 545. Kente- 
kenen derzelve in den 
Menfch. 547. Schrikke. 
Iyke - uitwerkingen daar 
van waargenomen, tot hêt 
fterven toe. 534 — 538. 
Opening van ’t Lyk van 
iemand, die ’er aan ge- 
ftorven was. 540. 

Donder.Proeven vanFRANK- 
LIN om de Wolken van 
Donderftof te ontlaften, 
door middel van fcherp- 
puntige yzeren Staaven, 
ter toets gebragt, 621, 
Proefneemingen dien 
arngaande in Vrankryk 
gedaan. 623, 624. Der- 
zelver gevaarlykheid, 
625. Befluit uit dezelven 
opgemaakt 625. Twyfe- 
ling van NorLrT, of’t 
mogelyk zy het Onweder 
dus te vernietigen. 628. 
Onderzoek waar het van 
daan komt, dat men zo 
onlangs eerft bedagtheeft. 
dat de Donder de Lig- 
haamen elektrizeert. 630, 
Terwyl van oudsher zig 
zódanige Verfchynzelen 
hebben vertoond. 632, 
633. Ja zeer gemeen by 
de Zeelieden gezien wor- 
den ín Storm en Onwe- 
der , op de Maften der 
Schepen. 634. Aanmer- 
kelyk Voorbeeld daar 

van _ 
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van. 636. Gevolgen van. 
de Stelling, dat de Stoffe 
van Donder én Blikfem, 
en die der Blektrifitoit, 

‚ een en dezelfde zyn. 637. 
Donderpadde. Zekere Vifch 

die van Arme Luiden 
word gegeten. 150. 

Doodgraavers. Zekere Tor- 
ren dus genaamd en waar. 
om. 53. Zy begraaven 
niet alleen doode Moller, 
maar ook Krengen» van 
Kikverfchen, Vogeltjes, 
Vifchjes . enz. Ól—C7. 
Ja zelfs de Ingewandenen 
het Vleefch van groote 
Dieren. 7o. Zy werken 
ongemeen fchielyk en met 
eene ongeloofiyke kragt. 
ZO, 74. Aardige Proef-” 
neeming ten dien opzigte. 
75. De Torren en haare 
Maden of Wormpjes eeten 
de Krengen onder den 
grond op. 68. Zelfs,de 
„Beentjes en Graaten. 72. 
Waarom zy de Krengen 
begraaven. 78. Befchry- 
ving en Afbeelding van, 
deeze Torren.79, 82, 17 
Zy ruiken {terk naar Mos- « 

» keljaat. 8r. 
Doodkift. Zekere Vilch, 
‚dus genaamd. 140. 
Draadjes- Onderttelling (Hy- 

potbefis Funicularis) door 
Boyur wederlegd. 32, 

Driekantige Beendertjes van, 
het Bekkeneel befchree- 

‚ ven en afgebeeld. 28r. 
Dwars Staartenof Walviffen- 

Geflagt : een der Orders 
of Rangen van het famen- 
ftel der Viffen. 147, 148. 

ô LD 
BCipvica of Zodiak. Der- 

zelver fchuinte oncer- 
h DEEL. 

zogt en bepaald door-de 
Abt Dr LA CALLE. 362. 

Eierneft van eene Zee-Slek , 
befchreeven en afgebeeld, 

‚…46I4Ó5. 5 
Eiken-Zwam. Derzelver ge« 

bruik en dienttigheid tot 
Ket (tempen derBloedftor- 
tingen , onderzogt door 
den Heelmeefter S. Sn arr. 
160. Nader beveltigd door 
J. WARNER. 163. Hoe 
dezelve aangevoegd of op- 
gelegd worde. 164. Vers 
klaaring van de manier 
haarer werking op de 
Bloedvaten. 169. Waar- 
neemingen om-te bepaa- 
len welk een foort van 
Plant het zy. 174. Nader 
Berigt dien aangaande. 
RE 
Elands-Hoornen graaft men* 

fomtyds in Groot Brittane 
‚nie uit den grond. 217. 
Elektrifiteit. Proeven en 

Waarneemingen omtrent 
dezelve door Prof. Wink- 
LER in Duitfchland. 476. 
door B. FRANKLIN in 
an Rgne: 595 , enz. 

oor denzelven met een 
Vlieger, in een Onweers- 
bui opgelaten. 617. Der 
‚gelyken door Dr. LiniNe 
ip Zuid-Carolina , iù*’t 
werk gefteld. 466, Des- 
zelfs Verhaal aangaande 
den Vlieger en Toeftel 
door hem gebruikt. 468. 
Onderzoek van de Uit- 
Werkingen der Elektrifi- 
teit op Lighaamskwaa- 

_ den.n477. ! 
Elektrizeeren (Stelliglyk en. 

Ontkennende, of plus en 
minus). Wat’ hier door, 
verlkaan worde 2 596, 613e 

Vv - 
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ElJajeêren (Konft van) waar- 
in voornamelyk beftaat, 
374: 

r 
Eis (Elektrikale van den 

Heer vaN Mus- 
SCHENBROEK, wZeld- 
zaamekligenfchappendaar 
in ontdekt door f rANK- 
LIN. 596, 597. De Stoot 
of Schokking in ’t Lig- 
haam, die zy op ’t aan- 
raaken doet gevoelen; 
wear uit voortkomende. 
599. Proefneemingen met 
deeze Fles in ’t werk ge- 
fteld door FRANKLIN. 
599. Waaromzy, vostig 
zynde, niet geëlektrizeerd 
kan worden. 6o2: Hoe het 
Vuur uit het boventte naar 
het onderfte gedeelte van 
de Fles overgaat, aange- 
toond. 6os. Kiefn gedro- 
ken Lood beter om dezel- 
ve.te vullen’ dan Water. 
614. 

FRANKLINSProefneemin- 
gen omtrent de Elektri(i- 
teit. Berigt van eenigen 
derzelven. 595 — ÓIE. 
Aanmerkingen van ‚den 
Abt Nor reTten opzigt 
van cenigen van Er AN K- 
LINS Stellingen. 626,627. 
Inzonderheid ten opzigt 
van ‘t vermogen der Men- 
fchen , omtrent het On- 
weder vanDonder enBlik- 
fem. 623. 

Egravene_ Lighaamen , 
(Ongemeene)befchree. 

ven door den Heer He v- 
Ry BakKeER,-en afge- 
beeld. 209. Zy fchynen 
Beenen te zyn, die tot 
den Kop of Sauit van ee» Gronovius (Dr. Jon, Fro.) 

nigen Vis of Watergedier: 
te behoord hebben. ars. 

GevoeligheidderLighaams- 
deelen. Proefneemingen 
van’ Á. vaN HALLER, 
dien aangaande.”so5, enz. 
De Peezens in, Dieren 
gantfch gevoelloos bevon- 
den 507. Ook in Men- 
fchen. 503, 509. Waar- 
neeming te Montpellier, 
zulks beveftigende. 510. 
Banden en Kasjes der Ge- 
wrigten gevoelloos. 515, 
Zo ook het Beenvlies. 
516. Het Bekkeneelvlies 
twyfelagtig. 518, Het diks 
ke Herfenvlies is onge 
voelig. 520. Waarneemin- 
gen van anderen befchree- 
ven, zulks beveftigende, 
52r. 

Gewrigtkasjek en derzelver 
Banden, zyn van gevoe- 
ligheid ontbloot. 515. 

Glas. Hiflorie van hetzelve 
uitde Oudheidopgemaakt. 
177. Deszelfs Oorfprong 
en de Plaats, daar het 
eerft uitgevonden werdt. 
178. Van hetzelve wordt 
reeds in de Schriften van 
Mozes, Füben Fefaias ge- 
fproken. 182. Hoe het 
Glas en de Konft om ’c 
zelve te maaken algemee- 
per wierden. 188. Ver- 
beteringen der Konft em 
Glas te maaken. ror. Het 
gebruik van ’t Glas by de 
Ouden. 197, Gemeen tot 
Bekers, tot verfiering der 
Kameren en Vloeren, 200. 
Laater’tot Glasraamen of 
Spiegels. 209. Zeer. laat 
tot Brillen of Verrekykers- 
Glazen. 204, 205. 

Zyn 
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EE | Zyn Lyft der. Viffen van HortvmMmaN, 
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Nederland. 148 — 159. 
Lyft van eenige Viffen van 
Nederland , daar in. niet 
‘aangetekend, door L. T. 
Gronovius opgemaakt en 
in orde gebragt. 324 — 

zE 
ater (Baron À. van). 
Deszelfs nieuwe Proef- 

neemingen omtrent de Ge- 
voeligheid der Lighaams- 
deelen. sos „enz: Proefn, 

352. 

aangaande de Beweeging … 
der Herfenen , overeen- 
kom(tig met de Ademhaa- 

‘ling. 521—526. 
Hamburger. Zekere zeldzaa- 

_ me Inlandfehe Vis. 157. 
Harnasmanpnetje. Een  ge- 
meene Vifch aan 't Noord. 

“i-zee-Strand.- 326. 

1 

Hart (Het) met zonderlinge 
byhangende Lappen bezet 
gevonden, en afgebeeld. 
202, 293 Deszelfs wér- 
wyding ento@knyping toec- 
gefchreeven aan de wer: 
king van het Bloed, ais 
een Stimulus, op hetzelve 
314. Het wordt langzaa- 
mer bewoogen in den 

‚Slaap. 318. 
leemeralopia. Zie Schemer- 

… blindheid, 
St. Helmo's- Vuuren aan de 

Maften der Scheepen „zyn 
Rlektrikaale Verfchynze- 
len. 634. Aaumerkelyk 
Voorbeeld daar van. 636. 
Zy ftrekken niet altoos tot 

_‚ behoudenis. 639. 
Herfenen. Eene. Beweeging 

in dezelwen, die metde A- 
demhaaling overzenkom- 
fligsis , ontdekt en be- 
fchreeven. 521526," 
Keer. * 

Ne 
Horfel der Rendieren 

« plaagt. 649, 655. 

PE Vn RD 

: * in 
: 

gaat het Gea 
voelen van Ne wToN en 
deszelfs Navolgers over 
de Aantrekking der Lige 
haamen te keer, 4T, 369, 
404 , enz. Hy fchynt New- 
T uitdrukkingen niet 
wel verftaan, of al te ftreng 
opgenomen te hebben. 
422 , 428. Ook die van 
den Heer MussCue N- 
BROEK niet: zeer gunftig 
uit te leggen. 430 Zyn 
Gevoelensomtrent de-on- 

„mogelykheid van de on: 
middelyke werking der 
van elkander afftandigzyn- 
de Ligbaamen, onderzogt. 

435 
Hoornvlies van’tÒog. Nieu- 

we manier om ’t zelve té 
openen. tot uithaaling vang” 
het Kryfteliyne Vogt. 2 
29 ij 

fchreeven. 646. Waar -in 
verfchillende van de Hor- 
fel der Rupderen, 659. 
Hoe onvermoeid zy de 
Rendieren vervoigt en 

Hoe 
zorgvuldig zy haar Eitje 
laat vallen op de Huid der 
Rendieren. 649, 952. Haar 
Worpje knaagt de Huid 
door. 653. Deszelfs Popje 
befchreven. 643. Deeze 
Ho:fels hebben geen An: 
gel noch eenig kwetzend 
Werktuig. 654. Zy fchy- 
nen het Dier uit liefde te 
vervolgen. 655. Zy doen 
de Rendieren kwynen én 
fterven. 656, 657. Of er 
een middel zy om ‘zulks 
voor te komen, wanneer 
die Dieren reeds met Hor- 

‚ felbuilen zyn bezet. 658. 
Vv 2 Hote 

be: 

J 



Ro ie \ 

BED W 

Hottentotten. (De) weeten 
hun Lighaam zwemmende 
in ’t Water regt overend 
te houden. 273. 

Hydropbobia of Watervrees. 
Toevallen derzelvein vee- 
le Perfoonen doBdelyk. 
536. In eenigen voorge- 
komen door Merkuriale 
Strykingen. 542. In een 
Vrouwsperfoon genezen 
door Aderlaatingen en An- 
vispasmodica. 551 — 575. 1 

KE der Kinderpokjes 
door SL oane in Enge- 
land in trein gebragt. 14. 

Infekten. Derzelver zorg- 
vuldigheid in t uitzoeken 
van bekwaame plaatfen tot 
het ontvangen. koefteren 
en opweeken hunner Jon- 
gen. Ó4r, 642, 643. 

Ile de Prance. Gefleldheid 
van de Lucht opdit Eiland, 
ten aanzien der Sterrekun- 
dige Waarneemingen. 362 

Urin. Zyn fchatting 
van de hoeveelheid van 

Lucht, welke by ider A- 
demhaaling uit de Borft 
gaat, 278. 

K. 

K 4 de Goede Hoop. 
De Lucht is aldaar zeer 

zuiver en de Hemel zeer 
‘helder, met een fterken 
Zuid ooften Wind , die 
’er een groot gedeelte van 
her Jaar regeert. 340, 341. 

Karper (Cyprinus), Onder 
deezen naam zyn verfchei- 
de foerten begreepen.157. 

{ 

330 it 
‚ Kina door SLoaAne in ge= 

meen gebruik gebragt. 13. 

Nie odd oe Sk 
! 

LZEdt 

Kirenenus. Deszelfs Gevoe- 
len over het verbranden 
der Vloot van MareeLLus 
door Arcuimepes. onder- 
zogt Aar. Zyn Voorftet 
(Problema) dien aangaan- 
de, door hem zelf opge- 
loft. 443. 

Krein. Deszeifs Tafel tot 
de Natuurlyke Hiftorie der 
Viervoetige Dieren 458. 

Kloppend Gezwel in de Borft 
na ’t overlyden geopend. 
289, 290. hek: ; 

‘Korze. Zyn Befchryving 
van ’t zwemmen der Hot- 
tentotten aan de Kaap. 
273. Deszelfs Befchryving 
van de Kaap is zeer ge- 
breklyk en vol fouten. 
358. | 

Koteuren, door de Wryving , 
van platte Oppervlakten 
voortgebragt , van den 
Abt Mazreas. ro4. Proef- 
neemingen ten dien opzig- 
te in navolging van New- 
TON gedaan. 107. Ver- 
fchil der Koleuren, dus, 
met Prifmatieke en met 
VerrekykersVoorwerpgla- 
zen, voortgebragt. 114, 
115. Onderzoek of de- 
zelve door de dikte der 
tuffchengelegene Lucht- 
fchyven veroorzaakt wor- 
den. 117. Zy houdén 
ftand , fchoon men de- 
Glaasjes gloeijend maakt. 
120. Zy veranderen door 
verzwakking niet door 
vermenging van Licht.124 

Kompasnaald. Overziening 
van derzelver Miswyzin- 
gen aangepreezen. 447 — 

454 
Koning van Voorn. Een 

; Vis3 



— huisveftende. 20. 

Kwikzilver. 

” E 
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Vis, by Waverveen ge« 
vangen. 156, 

Koornaair-Vifch. is by ons 
zeldzaam. 327. 

Koperbronnen in Ierland 
(zekere). Derzelver Water 
fchynt ‘Staaven Yzer in 
Koper te veranderen. 367. 
Dit is flegts eene neder- 
ftooting (Pracipitatio ) van 
het Koper uit het Water 
van die Bronnen. 371. Ge- 
neeskundige kragt van dit 
Water. 376. 

Koraalgewas (een zeldzaam 
„foort. van) befchreeven 

door EL rs. 1g. Slakjes 
of fchelpagtige Lighaamp- 
jes-in deszelfs Celletjes 

Vraag. 
Of het ook de Eijerklomp 
van de Zeeflek zy? 22, 

Kortvlerken, Een Bende der 
Vogelen. 592. 

Kraakbeen-Vinnen; een der 
Ordersof Rangen van het 
Samenftelder Viffen. 147, 
148,/324.  « 

Kringbuik Cyclogafter) waar 
zy zigonthoude. 330. -Uit- 

‘‚voerige Befchryving en 
Afbeelding van deezen 
Vis. 581 —584. 

Kus (Elektrikale). Manier om 
sderzelverkragt te vermeer= 
deren, 614. 

„Deszelfs op- 
houding in den Barome- 
ter , dwaaslyk , aan «de 
aankleeving aan ’t opper- 
end, van de Pyp toege- 
fchreeven. 31, 32. Met 
goeden uit{lag gebruikt ter 
Geneezing van eene zeld- 
zaame Ziekte der Huid, 
O4: Kleine Bolletjes van 
hetzelve in rype Puiltjes 
afgefcheiden , jazelfs in 
1. Deer, 

groote menigte. 95. Het 
is een voornaant behoed. 
middel. voor de Water- - 
vrees, in iemand die van 

„&en dol Dier is gebeeten, 
529, 541, 542 Hoeda- 
nig hetzelve beft daartoe 
te gebruiken. 548, 549. 

L 
FA Uitwerkingen 

der Elektrifiteit op dee 
zelve. 447 —479.: Niet 
zeer voordeelig. 480, 

Laplanders , verhuizen 'sZo- 
mersmet hunne Rendieren 
naar de befneeuwde Bere 
gen, omhun Vee voor de, 
Viegen tshe KERKEN: 644, 
656. 

Ledige (Afkeer van het) is 
oorzaak geweelt van ’tge-, 
bruik van ’t w oord Aan 
trekking by de laater. Phi- 
lofophen. 27: 

LEIBNITS, Deszelfs Ge- 
voelen over de kragt der 
Ligheamen onderzoët. 407- 

Lengte. Manier van Har- 
LEY, om dezelve op Zee 
te vinden ‚… verbeterd’ en 

_gemakkelyk gemaakt door 
den Abtpe LA Carrre. 

359, 360. 
Licht. Deszelfs verzwakking 

maakt verandering in de 
Koleuren der Lighaamen. 
124. Deszelfs Paneeribre= 
king veroorzaakt de geko- 
leurde Schaduwen in de 
Schemering. 126. 

Linneus. Hoe het gant- 
fche Ryk der Dieren door 
hem verdeeld worde. 379. 
Hy noemt verfcheide. ei- 
gentlyke Dieren Plantaar- 
tige Wormen ( Zoopbyta ). 
380. Zvne Befchryving 
van de ‘Horfel der Ren- 
Vv 3 die- 
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dieren att hivade. Bard. 
660. 

Linus. femand onder dee- 
‚ zen naam , een Verdedi- 
ger der Aantrekkinge. 30; 

31. 8 
Los (Lynx), bedekt het Lyk 

‚ van - zyne Prooi onder 
_Boomblaaderen. 52. 
Lubbing der. Viffen, op welk 
“eene. wyze in ’t werk ge. 
fteld kan. worden. 392. 

Luizen (witte) Acari, vindt 
men ook op oude Torren, 
70, 74- 

Euna Cornea, Wat? 247. 
Lycopodium( Zaad van) ‚door 
„het Elektrifiteits- Vuur uit 
“een Metaalen Kloot , in 
brand geflagen. 276, 477. 

Lyk van den Heer JuncxKer 
te Petersburg , ontleed. 
282. 

Lyken der Dieren worden 
zelden begraven, 51. 

M. 
ACT AURIN. Plaats 
van. denzelven „ tot 

„opheldering van ‚Ne w- 
ToONs Gevoelen over de 
Aantrekking , bygebragt. 
â22. 

Mas age, Mag Aal of Kwab- 
Aal, anders Pilstus Vifch: 

‘je genaamd en waarom. 
Ist. 

Marsbanker. Een zeer ge- 
„meene Vifch inde Noord: 
zee, 327: 

‚ Meerflang. Een Vifch, wordt 
inde Lek gevangen. 331. 

Meerval. Een Vifch, ent- 
houdt zig in 't Haarlem- 
mer-Meir. 330. 

Merkuriale Middelen, tegen , 
„de Watervrees of. Delhiëid 
dientlig bevonden, 529, 
542, 508. 

Middagcirkel ted ‚Graad 
van den) aan de Kaap af: 
gemeten en vergeleken 
met de Meetingen op an- 
dere Plaatfen. 353. 

Miswyzingen der Kompas- 
naald. Overziening derzel- 
ven aangepreezen. 447 — 
AS» 

Mol, Begraaving derzelve 
een aardig Verfchynzel der. 
Natuure: 49, By welke 
gelegenheid ontdekt,;50 , 
56. Leevenswyze der Mol- 
len. 53. „Doode- Mollen 
worden zelden” door ’% 
wild Gedierteverflonden. 
57. Zekere Torten zyn 
er, die het Lyk van de 
Mol onder de Aarde wer- 
ken. 58. Een enkele Tor 
is in ftaat om eene Mol 
te -begraaven. 73 Het 
Molshair wordt fomtyds. 
boven den grond gevon- 
den. 76. Om welkereden 
de Begraaving Bend. 
78. 

Môlenladt. Een Vifch , dus 
genaamd, is JongeWyting. 
153, 32. 

Muskuús- en Cinaber Poeijers. 
Hoedanig «die “te bereie 
den 559 

Muskus “Fot. Welke?- go. 
MussCHENBROEK (CP. van). 

Hoe de Aantrekking der 
Lighaamen door hem ver 
flan en uitgelegd wordt. 
303, 307, 312. Zyn ge- 
zegde ten opzigt van de 
genen die de Drukking 
door een fyne Vloeittof 
ftellen. de oorzaak te zyn 
van de nadering der Lig- 
baamen aan elkanders4o3. 
NieuWe Gifling van hem 
en andere Geleerden, -o- 

ver 
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werdeAantrekking-Kragt. 
‘429. Dezelve eenigermaa- 
te verdedigd. 432. Proef- 
peemingen met deszelfs 
Elektrikaale Fles , door 

> FRANKLIN te Philadelpbia 
in ’t werk gefteld. 599 — 
606. 

=+fchappen van deeze Fles 
“ontdekt. 596—599. Oor- 
zaak van den Schok of 
Stoot in 't Lighaam van 

„den genen die aan ’tKo- 
, perdraad raakt. 599, 627 

N. en 

EwrTon. Zyne uitdruk- 
kingen ten opzigt van 

‘de Aantrekking der Lig-: 
haamen door den Heer 
HoòrrmaAN voordubbel- 

… zinnig uitgemaakt. 38, 41. 
42. Dezelven verklaard en 
zyn Gevoelen verdedigd 
door den Heer Mac Lav- 
RIN 422. Koleuren, door 
drukking van twee Glazen 
Oppervlakten , van hem 
voortgebragt. 195, 115, 
OoOrzaakdaarvandoor hem. 
_onderfteld. 116. Zyn Ge- 
voelen ten opzlgt van de 
‘onveranderlykheid des 
Lichts beveftigd. 125. ° 

_Nitrum of Sa'peter der Ou- 
“den, was bekwaam om 
met Zand Glas te maaken. 
180. 

‘Norrer. (Abt) Kort Begrip 
«van deszelfs Brieven, van- 
gaande de Elektrifiteit. 

"019-640. 
Nueen Tr (Dr)Geneesheer 
‚…te Bath. Deszelfs Ver- 

haal van eene gelukkige 
Geneezingder Watervrees 

ineen Vrouwsperfoon.die 
van een dollen Hond gebe- 
ten was geweelt: 551--575. 
DEEL, 

a" 

Zeldzaame Eigen-, 

Opi Deszelfs 

… 

‘ 0. ez ik 2 

ed laine „ Gebeenten 
worden ín Groot Brit- 

tannie “fomtyds uit den 
grond gedotvenäta1 7. 

OntlSed- en Geneeskundige — 
Waarneemingen «van, Je 
Fr. SCREIBERUS. pat 

pen} 96: 

Onwede rs- Wolk is eén erbd. 
teElekerikale:-Klomp.634. 

ttwerkin= 
“gen in 't Menfchely': Lig-" 
haam. 319, 323. In groo- 
te veelheid tot Geneezing 
van de “Watervrees inge- 
geven „en Ed wine 559, 
sór-, 205. Ì 

Aard, in’t Water vallen- 
de, hoe het zig redden. 

kan. 266, 267. Hoe het 
daar in iet 

“zwemt. 269, 270, 
Paddefteenen (Bufonite). 
„Dus worden de Tanden 
van den Zeewolf (Lupus 

marinus) oneigentlyk Ze- 
noemd. 216. 

Peezen ; zoin Menfchenals 
in Beeften, Gevoelloos 

513 
Pilatus- Vifchje (Blenniùs), 

baart levendige Jongen. 
157. Deszeifs Geflagtelyke 
Kenmerken. 329» 

Plantaartig (Zaopbyton). Wat 
onder dien naam begree- 
pen worde, 380. 

Polsflag. Waarom dezelve® oi 
langzaamer, doch tevens 
voller of zwaarder Zy, 
gedvurende den Slaap. 
320. vil ' 

Polypus (vraare) gevonden 
in de Auricula van het 
Hart. 285, Agtendertig in 
Vv4 aen 



den. Zak van een-Aneu- 
FYSMG, 290. 

Purgeermiddel ‚tegen de 
‘nagt ingenomen , werkt 
traager dan anders, en 
waard.n, 318. 

Fylítaart. Een foort van 
Vifch. 325. 

R 
RR Erenoraangehaald.6 58, 

6 . f ; 59 
Rendieren tin Lapland , wor- 

den vreezelyk door een 
foort van Horfel geplaagd. 
644, 645, 657. Zy trag- 
ten dezelven met al hun 

„vermogen te ontvlugten. 
650., 65de Zy, worden 
deswegen in den Zomer 
naar de befneeuwde Ber. 
gen gedreeven. 644. 656, 
De Horfelbuilen op de 
rug der Rendieren, voor 
Pokken aangezien. 658. 

RricHMAN (Profellor) te 
Petersburg. Eenige Aan- 
merkingen op ’t Bericht 
van deszelfs. Overlyden. 
467. 6 

RiviereDyken onzes Lands. 
“Ontwerp tot verbetering 
en beveiliging daar van. 
agr. Derzelver voor: 
naamfte gebrek, 492. Het 
andpad heeft -fomtyds 

tot bewaaring voor Over- 
ftroominge geftrekt, doch 

+ kommerlyk 495. In plaats 
van ‘t zelve moett op 
den Kruim des Dyks,aan 

„de buiten zyde. ‚een Ka- 
dykje gemaakt worden. 
497. Nuttigbeden van het 
zelve boven die van’t gc- 
woone Zandpad. 499, 
Deszelfs aanlegging zou 
niet veel moeite of koften 
vereifchen. sor, 

BACDW Y ZOER R 

Rivier-Harder. … Zekere in. 
landfche- Vifch ; ins ’t 

‘breede “befchreeven, 576 
580. 

RonaurT. Zyn fchatting; 
hoe veel een Menfchin’t 
water minder weegt dan 
inde Lucht. 269, 277. 

Rood Koperbronnen in Ier- 
land, Waarneemingen 
omerent dezelven. 365 — 
378, 

Roodflaart (Rubicilla), een 
foort van Bafterd.Nagte- 
gaal, befchreeven. 66, 

Rooze: Wilg. Wat , en waar- 
om-zogenaamd.-642, 

Runderen. 
fel befchreeven en afge- 
beeld „tot onderfcheiding 
van die der Rendieren. 
659, 660, 640, 

S4rurnus Corneus. Wat? 
AR 

Scharretong teelt niet voort 
154. 

Schatten. des Zands, wat? 
285 

Schelpdiertjes komen dike 
wils uit Koraalgewaffen 
voort. 2í. ; 

Schelvis-Duivel,  _“ Zekere 
Vifch; tot de Weekvinnen 
wedérgebragt. «149. Zyn 
foorten. 327. 

Schemerblindheid ) Heemera- 
lopia) Waarneeming van 
deeze Kwaal in verfcheide 

nh tar es 
nk 

ke 

Le 

Derzelver Hor- - 

Menfchen , die ‘er van. 
genezen zyn. 482 — 
487. 

Schichten van Cuipido, 
tweederlei, volgens Ovó- 
dius. 655. 

Schilderwerk in Glas, hoe 
oudtyds gefchiedende. 
195. 

Ô Schip. 
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» Schip. Werktuig om deszelfs 
“voortgang op „Zee af te 
meeten , befchreeven en_ 
onderzogt. 127 ; 131, 
Enz”. 

SCREIBERUS. Zyne Ont- 
lecd- en Geneeskundige 
Waarneemirgen. 281 — 
296, 

S Hare. ZyneOndervindin- 
gen ten opzigt van de 
dienftigheid der Eiken- 
Zwam , tot het ftempen 
der Bloedftortingen. 160, 
Zyne nieuwe manier, om 
het Hoornvlies van ’% 
Oog te openen. 297. Het 
Mesje daar toe gebruikt. 
299. 

‘Sichor (Zaad van) fchynt het 
Glas, úit het Zand van de 
Rivier Belus gemaakt, te 
betekenen. 185. 

Slaap. Deszelfs aandoening 
op de Leevensbeweegin- 
gen. 315. Hy neemt de 
Gevoeligheid der Werk- 
tuigen ten deele weg. 317 
Hy maakt de Verteering 
ë: Spyzen traager. 319. 

elfs, ook de beweegin- 
genvan het Hart. 321. 

Slakdraagend. K oraalgewas 
befchreeven. 19. 

SLoaANeE (Hans). Des- 
zelfs Levensbefchryving. 
1. Zyne Reizen en ont- 
dekkingen. 4. Genees- 
kunde door hem zeer be- 
voordeeld- 13, 

Smelt, wordt ook op het 
Holland(che Strand in ’t 
Zand gevonden, gelyk in 

_ Zeeland. 154. . 
Spiegels waren oudtyd van 
„Metaal eni niet van Glas, 
203. 

1, Deer: 

* Ee dd 

eten wt zE 

Spiegelfteen tot Venfterraâr 
__ men gebruikt by de Ou- 
‚den. 202, 
Spinnekop (Een konftig ge. 

maakte) _ vertoont zig 
door het Elektrizeerenals 

‚legvende. 655, 
Staar (Cataraêla). Nieuwe 

‚ manier om dezelve weg 
te neemen voorgefteld. - 
297. Het Mesje daartoe 
dienftig in de Operatie af- 
gebeeld. 296, 

Steen Lely (Encrinos) uit 
Rofinus . befchreeven en 
afgebeeeld, 102, 103. 

Stekelbaars. Zekere Zee- 
ti Vifchee 926, 
Stekel-Vinnen: een der Or- 

ders of Rangen van het 
Samenttel der Viffen. 
147, 149; 326. 

Sterren. Derzelver ftand- 
plaats te bepaalen voor de 
Sterrekunde noodig. 334. 
Zulks ten opzigt van de 
Noordelyken te Parys en 
van de Zuidelyken aan de 
Kaap gedaan door den Abt 
DE LA CALLE. 336, 345, 
347. Nieuwe Kaart door 
“hem gemaakt van het 
Zuidelyk Hemelsdeel.355. 

Stoppelruin „ een Zeevifch. 
Deszelfs verfcheidenhe- 
dens281,,332, ; 

Strykingen (Merkuriale)zyn 
van veel dienft bevonden 
tegen de « Watervrees. 
542. Doch zy moeten ge- 
noegzaam en behoorlyk _ 
gebruikt worden, om ’er 
op te kunnen vertrouwen, 
548, 549, 550, 

Sympathetifche Nederdry- | 
ving der Metaaien, Wat 
volgens Boïur? 374. 

Es 

{ 

a 
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Tere FE ja Tartari. 
Wat? 233. 

Torren der Krengen. Zie 
‚ -Doodgraavers. 
Tourniquet. Deszelfs los- 

laäting doet, in zeker Ge. 
val, de Bloeditorting op- 

„houden. 170. 
Triorchides , hebben geen 

drie weezentiyke Ballen- 
294. „Afbeelding en be- 
fchryving, we 

„Geval. 2935 2 Ì 
Triquztra . (Ön las ) Zie 
‘> Driekantige Beendertjes: 
Tros-polypus , omtrent de 

Kutt van Groenland in 
Zee gevonden, befchrec- 
ven en afgebeeld. 98 — 

ROI ge | 
(SaMmuer). Des 

zelfs manier om de Vifen 
te lubben „ voorgefteld, 

; 359. 
Tyriers bebben voorgege- 

ven de Konft van Glas, 
te maaken alleen te bezit- 
ten. 185. 

l TRinofa 
244 

pe eau Een: Bende 
der Vogelen. 592 

Venfteren. ’t Gebruik om 
derzelver met Glazen digt 
te maaken, is niet oud. 
sle 

Wis E 
Salia. Wat? 

had 

Verandering van Yzer in 
Koper , zogenaamd , is, 
flegt vene nederdryving 
van ’t Yzer door het Ko- 

pers L 
Verkopering van gepolyft 
Yzer ; hoe gefchiede 373. 

Werrekykers ‚ zyninde voor 

Pikante rt d 

shr een 

De beraden Prat Ade de heere oo iK NE at rd 

lende Eeuw eerft uitge 
vonden. 205, 

Viffen. Manier-om enal: 
te lubben veorgefteld-en 
hefchreeven. 389-395. 

Vilfen van Nederland inze- 
kere Rangen of ers 
gefchikt door den Heere 
}. Fr. Gronowrus. 145. 
Lyit derzelven. 148—159: 
Lytt van eenigen, die door 
den 'Heere J.FR Gros 
NO VIus nietaangetekend 
zyn, opgemaakt door L, 

TL. GRONOvIUS. 3243320 
Vlieger (Elektrikale) hoeda- 

nig gemaakt door Dr. Lr 
NING. 468, Hoe door B: 
FRANKLIN, 617. Hoe 
deszelfs Yzeren fpits op 
de Wolk „werke. 473: 
Uitwerkingen daar, van 
op den omlaag hangende 
Sleutel. 618. 

Vliespooten, Een 2 lien. der 
Vogelen: 592, 

Vlinder-Vifch. Wat? kod 

Vloeren met Glas geplaveid 
af ingelegd , by de Ou- 
den. 200. 

Vogelkunde (Kort din 
der) 585. Konttwoorden 
der - Vogelkunde. 587. 
Maat:en Gewigt omtrent - 
de Vogelen gebruikt: Sgt. 
Het Samenttel beknopte: 
lyk vertoond. 592. Order 

“der Geflachten. 594. 
Voorn, is van verteheide 

foorten. 155. 
Vooroordeelen , hebbe de 

vordering in de kennis 
der -Natuurlyke: Zaaken. 
zeer tegengehouden. 260, 
ar. Men komt derzelven 
door Proefneemirgen te 

“boven. 262, 263. 
Voortgang van leen Schip 

op 



BAD WYZER 
op Zee. Werktuig oft 
dien af te meeten, bet 
fchreeven. 127. Deszelfs 
vebetering en Profnee- 
mingensdaarmede roeijen« 
dein de Rivier van Hy- 
depark. 13r. In een 
Scheepjè zeilende op de 
Theems,’ ’133. Befluit 
daar uit opgemaakt. 135. 
Andere Proeven op Zee 
genomen. 136, 137. Het 
fchynt naaúwkeuriger te 
zyn dan de Log. 139. 
Het zoude nog verbeterd 

„kunnen worden. 141, 
Vrouwsperfoon (een jong), 

van een dollen Hond ge- 
beetenzynde,enverfcheide 
_maalen in Zee gedompeld, 
kryze niettemin de Wa- 
tervrees hevig op ’t lyf. 
556. Middelen Hat E. 
gens in ’t werk gefteld. 
559. De Toevallen ver- 
minderen. 563. Zy wordt 
dikwils met Kwaalykheid 
bevangen. 564. Schoon 
zy reeds zwelgen kon 
Den, haar de fchrik , van 
onden en Waterte zien, 

nog fteeds by. 565. Zy 
krygt nieuwe en zwaare 
Toevallen door ’t gezigt 
van een Kom met Water. 
567. Âls ook door zekere 
Voorvallen haarbejegend, 
569. Die haar zeer doen 

Iyk “wordt zy volkomen 
genezen. 575. 

“Vuur (Blektrikaal). Hoe 
hetzelve in Evenwigt ge- 

“houden word in den Heer 
MUussSCHENBROEKS E- 
lektrikale Fles 596, 597. 
Hoe hetzelve uit den top 
DEEL 

vti “ziee 572. Kinde. 

0 if 
eed ha * 

naar den boden loopt; om 
het Evenwigt te herftel- 
len. 6o5. De puntige Lig- 
_haamen hebben de Eigen. 
fchap van dit Vuur af te 
trekken en weg te ftoeten. 
605. « Zulks aangetoond, 
6o2. Dit Vuur wordtnieë 
door Wryving voortge- 
bragt maar alleen verza- 
meld. óro. Men kan het 
rond laaten loopen en op 
één ftapelen , afdryven 
van, of trekken op eenig 
Lighaam, van een ander 
af.” 613: / 

W, 
W J Aarneemingen aan den 

Hemel. Nieuwe ma- 
nier tot dezelven gebruikt 
door den Abt De LA 
CAT UE LI 

Waterminnaars, Een Ben- 
de der Vogelen, 593. 

Watervrees, in verfcheide 
Menfchen door het byten 
van een dolle Wolvin ont- 
ftaan en doodelyk geweeft 
531 , 538. Eenigen daar 
voor behoed door Merku- 
riale ftrykingen. 533, 542. 
Voorbeeld van Geneezing 
derzelve door Mercurialig 
met Antispasmodica ger 
paard 548, 551—575. 

Week-Vinmen, een der Or- 
ders of Rangen van het 
Samenttel der Viffen. 147. 
152, 327. ’ 

Werktuigen der Wiskonft 
Afbeeldingen derzelven 
tot onderfcheiding der 
Gefternten in eene nieuwe 
Hemelkaart gebruikt. 356. 

Wuyrr(Roser Tr). Des- 
zelfs Vertoog overde ver- 
fchillendheid der Adem- 

haas 

nld belen ali tod me OE tide WS veer dl AET AO btn a ern fzo rl BE A on Vl 
' be En ii, EN 5 pk eene Ht 



esb Ae 

LAND WARE. 

haal in, flaapende en « on afkomftig. 381 38e 

wakende Meníchen, 313 
_—_— 323: 

w dien (Elektrikale) hoe zy 
op elkander kunnen, wer- 
ken. 470, Zy hebben ee- 
nen Klektrikalen, Dampe 
kring. 472. Hoe de Yze- 
ren fps vanden Vlieger 
daaruit het Vuur kan trek- 
ken. 373. Voorbeeld tot 
verklaaring vanzulks.474. 

Wo'vin (dolle). Toevallen 
door het byten deizelve 
veroorzaakt in verfcheide _ 
Perfoenen. 527 — 5ât, 
Bedenkingen over dit Ge- 
val en de Middelen tot 
Geneezing in t werk ge- 

‚fields 541—550. 
‚Wulk. Zeeflek dus genaamd. 

Derzelver Eiernett. 461. 7 
Ai ‚ 

ry And van de Rivier Belus 
gaf gelegenheid tat de 

ineen van het Gas. 
NE PME DE 
Zee Duivel. Zekere Vifch. 

MEET CHEO) NORD 
Zee-Kat (Sepia)en haare Kie- 

rep,afgebeclden befchree- 
ven. 379—338. Zy ie door 
Linneus, geplaaft on- 
der de Zoophyta 280. Ver- 
fcheide Afbeeldingen zyn 
‘er van. 382. Ken zeer 
naauwkeurige by Sw A M- 
MERDAM. 383 Derzel 

‚ver kier Tros toekeek en« 
befehreeyen. 384. Menig- 
vuldigheid deezer Fieren. 

385. Zy wordtaan de Mid. k 

delandfche, Zee als.cen 
Lekkerny gegeten. 288 

* Word in de Nazomer 
veel aanStrands geworpen, 
387% * 
Ee Slek, Wulk genaamd, 

derzelver Eierneft afge- 
beeld en befchreeven.46 1. 

: A 465, N 

Zee: ï ros (Racemus marinus) 
afgebeeld en befchreeven. 
383, 384. Jonge Zee Kat 
jes daar uitgehaald, 386. 

Zeewater. Manier van, Ar-- 
PLeByom’tzelvezoette 
maaken. 220 Proefnee- 
mingen dien aangaande. 

321. 
Ziekte der Huid Congewoo- 

ne). Derzelver, befchry- 
ving. 84. De Huid in de= 
ziyan zo hard alsdroog 
Leder. &9. Middelen tot 
Weekiiaakine der Huid 
aangewend. gi, Kwikzil- 
ver, eindelyk gebruikt , 
volbrengt de Geneezing. 
95 

eener Geeft en n Licht zau, 
volgens Dr. ROBINSON, 
hetzelfde zyn. 376. 

Zwam (Agaricus). Zie Li- 
KS ken-Zwam. 
Zw elgen (Moeielykheid van 

het, in de genen die de 
Watervrees hebben , waat 
uit oncitaande. 5465 5614 

Zwemmen (Vertoog over 
bet). - 260 —280. … De 
Dieren. js het zwemmen 
van natuare eigen- 266. 
Een Menfch, die?tzelve 
niet geleerd heeft „is daar 
onbekwaam toe.: 267 „ 

Cl 2764 Manier op welke het 

Pie- Koekoek, Zekere Vifch. Ciswemmen geleerd wordt. 
150. 

Zee Puit-Aal, 320. 
Zee Schuim is van de Zee- 

274, 275: Werking; dis 
Deen goëd zwemmer maakt. 

ari, 2 2/9. 
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