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Farys , en openbaar Onderwyzer der Schei'

hinde in dm Koninglyken TuiUy

OVER JDE MANIER VAN 'T

ËALSEMEN DER LYKEN
B Y D B

EGYPTENAAREN.
{Hift.de rJcad. Royal. des Sciences, de l'Jn 1750, a Pa^

ris 1754. pag. 53.)

AL 't gene 'er tot nog toe, over de manier

van Balfemen by de Egyptenaaren ,
ge-

fchreeven is , kan in 't algemeen gebragt worden

tot twee Gevoelens daaromtrent. Sommigen be-

weeren , dat het geheele Lighaam vooraf gezou-

ten en vervolgens doordrongen werdt met Hars-

en Balfemagtige Stoffen, welken, zig vereenigen-

de met het Vleefch, hetzelve bewaarden voor be-

IV. Deel. A dert



2 Het Balse>ieu per LtKEtï

derf. Anderen willen, dat de Lyken gedroogd

Aderden na dat zy gezouten waren , en dat men

niet , dan na deeze opdrooging , de Hars- en Bal-

femagtige Stoffen aan dezelven gebruikte.

Het enkel befchouwcn der Momicn, gevoegd

by dcrzelver duurzaamheid , ftoot het eerftc Ge-

voelen t'eenemaal omver. Het Pekel-Zout is van

die eigenfchap , dat het wel, voor eenigcn tyd,

hét Vleefch kan goed houden , doch maar een zeer

kleine hoeveelheid na zig trekt van de Vogtigheid ,

die in het Vleefch is: ten anderen weet men, dat

de Hars- en Balfemagtigc Stoffen zig niet volko-

raelyk vermengen met Water ; hoe is 't dan te bc-

grypen dat Lighaamen , dlkwils v ervuld zynde met

bedorven Weiagcigheid , tweeduizend Jaarcn lang

de inwendige werking van dit Vogt zouden heb-

ben tegengeftaan , én , dat meer is , bewaard ge-

bleeven zyn in den flaat van droogheid, waar in

'wy dezdven vinden ? . .

Het andere Gevoelen fchynt veel meer te ftroo-

ken met de denkbeelden van eenc gezonde Na-

tuurkunde , en met den ftaat , waar in ons de Mo-
micn voorkomen : maar 't is zonderling in dcezen

,

"dat men , tot dus verre , met zo veel onverfchillig-

heid ccne Konll bcfcliouwd heeft, die in haar zel-

ve zo fraay is, en zo veele voordeden zou kunnen

toebrengen , niet alleen aan het Balfemen , maar

bok aan de Ontleedkunde. Twee Schryvers zyn

'er maar, die hun onderzoek aan dit Onderwerp

bcfteed hebben, te weeten de Bils en Clau-
5)E-



BERUS. De manier van den eerften is niet zeer be*

kend , want liy maakte 'er een Geheim van : de

ander heeft zyne Toebereiding geopenbaard , en

het blykt , zo uit de Schriften van Clauderus^
als uit het gene hy van de bewerking van de Bils

heeft kunnen giffen , dat zy beiden voornaamclyk

de opdrooging , door Loogzouten te weeg ge-

bragt ,
gebruikten, om hunne Lykon tot de Bal-

feming te bereiden.

Gelukkig heeft Herodotus ons een korte Be-

fchryving nagelaten, van de Konft van 't Balie-

jnen. Onder de Egyptenaaren , zegt hy, waren

drie Manieren daar toe in gebruik, waar vanmea

de een of andere in 't werk ftelde , naar dat men de

Kollen grooter of kleinder maaken wilde.

Volgens de cerfte manier , die ook de duurfte

was , opende men door de Neusgaten , met eea

Yzer, het Bekkeneel van onderen, en haalde 'er,

door die Opening, de Herfenen uit, deels met het

zelfde Yzer , deels door middel van Inipuitingen

:

ook trok men de Ingewanden uit , door eene In-

fnyding in de Zyde gemaakt ; men zuiverde die,

met ze te haaien door Palmboomen-Wyn en ge-

poeijerde Speceryën : men vulde den Buik met fyrl.

geftooten Myrrhe , en allerley ander foort van wel-

riekende Drogeryën , uitgezonderd Wierook : daa

floot men de gemaakte Opening, en bedekte het

Lighaam met Nö?m;w,geduurende zeventig dagen;

want de Wetten of Regels van de Konft gedoog-

den niet , hetzelve langer daar in te laaten. Ver-

iV. Deel. A 2 \é*



4 Het Balsemen der Lyken

volgens wiefch men het Lighaam, en hetzelve ge-

heel omwonden hebbende met Linnen Zwagtels 4

die met Gom beftreeken waren
,

gaf men het aan

de Bloedvrienden terug.

Als men zo veel Koften niet wilde doen, be-

diende men zig van de volgende Manier, zynde

de tweede. Daar werdt geene Infnyding in 't ge-

heel gemaakt; mtn Meldt zig te vrede met door

het Fondament zo veel Olieagtig Vogt, uit den

Cederboom gehaald, in te fpuiten,als genoeg was,

om den.Buik te vullen: dan ftopte men het Fon-

dament toe , om. 't Vogt 'er in te doen blyyen,

en wierp het Lighaam , zeventig dagen lang , in

het Natmm. Euidelyk haalde men uit den Buik

het ingefpooten V'ogt , dat met zig nam de ver-

teerde of gfifraoken Ingewanden; want dit Zout

ontbindt het Vleefch : en daar bleef van 't Lyk
-niets over dan de Huid en Gebeenten. Zulks ge-

fehied zynde, werdt het de Familie weder ter

hand gefteld.

De derde jManier was de aHereenvoudigfte en

minft koftbaare. Na de Inlpuiting door het Fon-

dament, leid' men het Lighaam zeventig dagen in

het Natmm , en gaf het dan te rug , zonder iet

anders daar aan te doen,

Deeze befchryving der Manier van Bahe-

men., door HfiRODOTUs, is wel bekwaam om
een denkbeeld te geeven van deeze Konft, doch

het blykt , dat hy 'er niet van heeft geiproken

dan' op 't berigt van anderen , en wy zuUeh ftraks

-• zien.
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zien , waar in hy zig fchynt bedroogen te heb-,

ben.

Al het Werk der Balfemers kon gebragt wor-

den tot twee wezentlyke deelen : waar van -h^-

eerfte was de Lighctamen op te droogen, dat is t0

zeggen , dezelven te ontblooten van de Vogten en

Vettigheden , die anders dezelven zouden doen

bederven : het tweede , de Lighaamen , dus ge-

droogd zynde , te hewaaren voor tiitwendigs Vogt/g-

heid en de aanraahnge der Ltigt.

Het eerfte gedeelte van dit Werk was , het ge-

ne zy noemden de LigJiflamen t^ Zouten. Het Na-

trum der Egyptenaaren was niet gelyk aan onze

Salpeter; maar, in tegendeel, volgens den Heer

RouELLE, een opregt Loogzout (^Akalt fixttrn)\

en, als zodanig, ontblootte het volftrekt de Ly-
ken, die men 'er zeventig dagen in liet blyven,

van de W'iteragtige Vogten en alle Vettigheid;

zo dat 'er niets aan overbleef dan de Vefelagtigc-

en Vafte deelen. De Balfemers voerden , door dit

middel, op de. Lighaamen uit, 't gene de Lecr-

touwers doen op het Vel der Dieren , door mid-

del van de Kalk. Zy namen 'Qr alles van weg,- 't

gene, in 't vervolg, gelegenheid tot Verrotting

zou hebben kunnen gceven. Ook voegt 'er He-
RODOTUs by , dat de Lyken, in deezen jftaat,

niets meer hadden dan de Huid en het Gebeente

:

waar van men afleiden kan , om welke reden het

ongeoorlofd ware, dezelven langer in het A/'^m/;»

ïe laaten leggen, dan zeventig dagen: dewyl 'er

,IV. Deel. A 3
groQ-



6 Het Balsemen der Lyi<en

groote reden gewceft zou zyn om te vrecTicn , dat

zy, van dit Zout, de zelfde benadeeling zouden

ondergaan hebben , welke de Huiden gebeurt , die

men te lang in de Kalk laat leggen: naamelyk,

dat zy , eindelyk
,
geheel of voor een gedeelte

,

üiouden verteerd zyn geworden.

Men droeg zorge , volgens 't Bcrigt van He-

RöDOTUS, de Lykcn te wallchen wanneer zy uit

het Natrum kwamen, en die- manier was een Na-

tuurlyk Gevolg van de Behandeling. Zonder zulks

zou het Loogzout , dat aan het Lyk hangende ge-

bleeven ware, en, gelyk bekend is, de Vogtig-

heid van de Lugt kragtdaadig naar zig trekt , daar

in wel dra genoegzaam Waters hebben gcbragt

,

om de Verrotting te veroorzaaken. De zelfde Ei-

genfchap, door welke dit Zout het Lighaam hadt

opgedroogd , zou , in 't vervolg , daar in een

gantfch tegenftrydige uitwerking hebben kunnen

t« weeg brengen , en bygevolg deedt men zeer

wel , met zorgvuldig al het Zout weg te neenicn,

dat daar aan hangende mogt gebleeven zyn.

Zonder grond zou men tegenwerpen, dat, in-

dien het Natrum een Loogzout gewceft ware

,

hetzelve vry fchielyk de Lyken zou hebben kun-

nen verteeren : want het is ontwyfelbaar , dat de

Egyptifche Balfemers het vermogen van hun iV^-

iff^m genoegzaam kenden , en dat zy 't zelve niet

gebruikten dan in behoorlyke hoeveelheid, en met

de vereifchte voorzorgen.

Zodanig was het eerftc en voornaamftc gedeel-

te
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te van de Voorbereiding der Lyken. Zy maak-

te, op zig zelf alleen, de Balfeming van het derde

foortuit, welke door Herodotus befclwceven

wordt. Het overige van de Behandeling bcftondc

in het gebruiken, aan de reeds geheel opgedroogde

Lighaamen , van Hars- en Balfemagtige StoiFen ,

die men op haar plaats hieldt door de Lyken me;

Linnen Zwagtels te omwinden. Doch eer wy
©vergaan tot dit gedeelte der Balfeming, zal het

dienftig zyn eenige misflagen aan te wyzen, in

welken de gemelde Schryver fchynt vervallen te

zyn.

De Balfeming van het eerfte foort befcliryven-

de , zegt hy uitdrukkelyk , dat men den Buik

van het Lyk opvulde met Myrrhe , Kaneel en an-

dere Speceryën, uitgenomen Wierook; dat men
het vervolgens in het Natmm leide, en eindelyk

hetzelve wiefch. Waar toe konden deeze Hars-

agtige Stojfen hebben gediend , waar mede het Al-

kali van het Natrum heel fchielyk eene Zeepagti-

ge Stofte zou hebben gemaakt , welke door de Af-

"waflchmg , ten minfte voor een groot gedeelte ,

weg genomen zoude zyn ? Veel meer reden is

'er om te denken, dat de Hars- en Balfemagtige

Stoffen niet aan de Lyken gevoegd werden , dan

iia dat men dezelven uit het ISatrimi genomen

hadt.

Die zelfde aanmerking moet plaats hebben ten

ppzigt van het tweede foort yan Balfemen. Vol-

gens de Befchryving van Herodotus fpoot men,

IV. Deel, A 4 'ei'
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'er door het Fondament , en , zonder eenige Infny-t

ding te maaken , een Vogt in , dat uit den Ce-

derboom was gehaald, om alle de Ingewanden te

verteeren , en , gedimrende de werking van dk

Vogt , leid' men de Lyken in het Natrim. Het

is gemakkelyk te begrypen; i. Dat het Vogt van

den Cederboom , of de Hars , (Cedna) , de Inge-

wanden niet kon opdroogen noch verteeren, als

Balfemagtig zynde zonder eenige bytende hoeda-

nigheid: 2. Dit Vogt , ingeipooten zynde zonder

eenige Infnyding te maaken , zou niet hebben kun-

nen doordringen , dan in een klein gedeelte der.

Darmen : zo dat men , om hetzelve in de gehee-

le holligheid van den Buik te brengen, noodwen-

dig deszelfs doorgang, met eenige Openingen te

maaken, moeft bevorderen: 3. Eindelyk is 'er-

volkomen reden om te denken , dat 'er twee In-

fpuitingen gedaan werden , de ecne met Pekel van

t^atrum^ om de Ingewanden te verteeren en op

te droogen ; de andere , niet gefchiedende dan na

de opdrooging van het Lyk , met een Vogt , daar.

de Cedr'ia in kwam. Deeze giffing heeft nog meer

waarfchynlykheid, omdat, zonder die dubbele

Infpuiting, de derde Balfeming niet verfcliillen zou

van de tweede: dewyl men in deeze, na de In-

ipuiting door het Fondament, het Dghaam in l^a-

trum leide , en het, ten einde van zeventig, da-

gen , weder te rug gaf. By deeze laatfte manier

van Balfemen gebruikte men waarfchynlyk niets

,

dan de enkele Inlpuitinge van Natrum , om de In-

ge-
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gewanden te verteeren, daar men in de tweede,

na de opdrooging, eene tweede Infpuiting deed

met de Czdfia.

- Daar was zelfs eene vierde Manier om de Lig-

haamen, byna zonder eenige Koften, te bewaa-

ren, in gebruik. De Heer Maillet, Konful

te Kairo , verhaalt in zyne Brieven , een groo^

getal Ijyken gevonden te hebben, leggende op

bedden van Houtskolen, in eenig Linnen geba-

kerd , en bedekt met een Mat , waar Zand op lag

ter hoogte van zeven of agt Voeten. Dit was

,

waarfchynlyk, de manier, op welke de allerarm-

ften de Lyken van hunne Bloedverwanten be-

waarden : want de bewaaring der Lyken maakte

,

by de Egyptenaaren, een punt van Godsdienft uit,

en de onvermogenden waren 'er, zo wel als de

aUerrykften, toe verpligt.

Eer wy afflappen van de Konft der Opdrooging

van de Lyken , die in Egypte gebruikelyk was , is

't noodig een woord te zeggen van de Manier om
deeze Konft na te bo.otfen, v/elke in de voorgaan-

de Eeuw in 't werk gefteld is door de Bils ea

Clauderus. De eerfte heeft altyd van zyne

Behandeling een Geheim gemaakt; maar Clau-
derus, zyn tydgenoot, verzekert, dat de Bal-

femagtige Reuk , welke men gewaar wierdt in

het Vertrek, alwaar de Bils zyne gebalfemde

Stukken bewaarde , in geenen deele afkwam van

die Stukken , en dat deeze Scheikundige zig enkel

daar van bediende, om de Nieuwsgierigen t? blind-

. IV. Deel. A 5 doe-
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tlocken en de eigentlyke Toebereiding zyncr Ly-

kcn bedekt te houden. Hy verzekert zelfs , dat

hy, na het aanraaken van een dcezer Stukken, den

Vinger aan de Tong brengende, eene Zoutige

Smaak daar aan ontdekt liad.

Deeze Smaak heeft Clauderus doen beflui-

ten , dat het gcheele Geheim van de B ils in Zou-

ten beltond. Op dit grondbeginzel deedt hy zo

veel Proefneemingen , dat hy zo ver kwam van de

Lyken op te droogen,gclyk de Egyptenaars , zon-

der uitneeming van de Ingewanden : maar hy wift

geen voordeel te doen met zyn eigen Ontdeklcing,

en , in plaats van zig te bedienen van zuivere Loog^

zouten^ maakte hy mengzels van zodanigen met

Armontak-Zout^ en kwam, door dit Middel , tot

het voortbrengen van een Sal neutrum , bekwaam

om het Vleefch te zouten, maar niet om 't zelve

öp te droogen ; tot nuttelooze vermeerdering van

moeite en koften. Men ontkent niet , dat het

vlugge Alkali van 't Armoniak-Zout ook cenige

nuttigheid kon hebben, maar twee redenen zyn

'er om 't zelve te verwerpen : de ecrfte , dat het

veel duurder is; de andere , dat het, in dit Geval,

uitwaafemende , een aiTchuwelyke Stank baart

,

welke vcrmyd kan worden , door Loogzoutcn al-

leen te gebruiken.

Twee zaaken ftaan ons thans nog te onderzoe-

ken, om de Konft van 't Balfemen der Egypte-

riaaren ten einde toe te vervolgen: de manier,

naamelyk , op welke zy de -Balfemagtige Stoffen

aaa
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dan de lAghaamen voegden en de hoedanigheid van

die StofFcn.

Herodotus leert ons , dat de Egyptifche Bal-

femers , na de Lyken genomen te hebben uit het

Natrum , dezelven wiefchen en bewondcn met

Zwagtels van linnen , die met Gom beftreeken

waren. Onder èe Momién egter , die men in Eu-

ropa bewaart , komt naauwlyks eene voor , wel-

ke bewonden fchynt te zyn met zodanige gegom-

de Zwagtels : die men 'er aan vindt zyn , daaren-

tegen, voor 't grootfte gedeelte, beftreeken met

even de zelfde Hars- en Balfemagtige Stoffen, als

tot de Balfeming gediend hebben , en ieder Lid

heeft zyn byzonderen Zwagtel. Nogthans vindt

men 'er twee te Parys , de eene in 't Kabinet

van Ste. Genevhve, de andere in dat der Celepy-

jien , aan welken twee foorten van Vierbanden

zyn : het eene beflaat het Lighaam , en ieder Lid ,

op zig zelve , zynde met Pekagtige Stoffe beftree-

ken; in het andere is het Lighaam, met de Leden

te famen , om zo te Ipreeken
,
gebakerd , en dit heeft

geene Pekagtigheid. Dit laatfte zal waarfchynlyk

het gene zyn, 't welk Herodotus gezien en

dathy verward heeft met het gene gefchikt was,

om de Stoffe der Balfeming op haar plaats te hou-

den.

• Een andere Brief van den zelfden Heer Maïl-
LET , Konful te Kairo , van wien wy reeds ge-

fproken hebben, kan alle zwaarigheden over dit

- I.V. Deel. Ar-
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^rtikel wegneemen. Gelegeiilieid hebbende om
deMomiën, als 't ware, in haaren oorfprong te

JDcfchouwen , hadt hy 'er verfcheide doen opzoeken

.

Eene , onder anderen , verhaalt hy , dat geopend

werdt m 't Huis der Kapucynen ttKa/ro^ aan

welke men twee foorten van Zwagtels vondt; het

eene , beftreekcn met Harsagtige Stofte , waar

mede ieder Lid in 't byzonder was omwonden,

zynde dezelven hard en broofch : het andere , in

wellcen 't geheele Lighaam was gebakerd. De
Zwagtels van dit laatfte foort, waren niet alleen

zonder Harsagtige StolTe, maar aan de buitenzy-

de getekend met Zinnebeeldige AfgodÜche Figuu-

ren , en van onderen met zeer fyn Schrift in on-

bekende Letteren
,
gefchreeven van de rcgter

naar de {linkerhand , en fchynende berymde Vaar-

fen te zyn , dewyl aUe Regels , die op elkander

volgden, eveneens eindigden : eene omftandigheid

die, om zulks in 't voorbygaan tezeggpn, 't ge-

bruik der Rymen tot de hoogde Oudheid zou doen

klimmen. Hy voegt 'er op de zelfde plaats by,

dat men de onvoorzigtigheid had van dccze Zwag-

tels met Schaaren aan ftukken te knippen, en dat

dezelven op ftaqnde voet werden weg geroofd ; al-

zo de Egyptenaars zeer happig zyn om de Momiën
dus te ontblooten , ten einde 'er de verfcheiderley

Kleinodiën af te krygen, die men zomtyds op de-

zelven vindt, en waar aan zy, als Behoedmidde-

icn QAmideta)
,
groote kragtcn tocfchryvcn. Om,

diQ
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die reden is 't , dat 'er^zo weinig Momiën in Euro-

pa komen , die met het buitenfte Verband omzwag-

teld zyn.

Op eene andere plaats zegt de Heer M aillet,

-dat men in de Vertrekken, alwaar de minft gebai-

femde Momiën zyn , de zodanigen zelfs , die ver-

gaan waren tot op de Beenderen, met dit foort

van Linnen overtoogen vondt. Daar uit fchynt

te blykcn , dat men de Lighaamen , der allerarmllen

zelfs, met twee Verbanden omzwagtelde. De
Heer Rouelle heeft dezelven gevonden aan

eeneMomie, de Heeren de Jussieu toebehoo-

rende , die niet meer dan opgedroogd fchynt te

•2yn door het Natmm^ en in deeze waren deZwag-
tels , zelfs ook de binnenfte , zonder Harsagtige

Stoffe, en konden niet aangeldeefd zyn dan met

Gom. De Heer Rouelle heeft opgemerkt

^

dat alle de Zwagtels der Momiën, die door hem
befchouwd zyn, van Katoen waren. Zou He-
ROpoTus dan bedroogen zyngeweeft, wanneer

hy zegt dat dezelve van Linnen waren , of was
het Linnen der oude Egyptenaaren het zelfde als

Katoen? Men ziet ligt dat deeze Zwagtels, de

Vaarfen en de Afbeeldingen daar men die mede
verfierde, en de Kiften of Koffers van één Stuk,

in welken de Momiën opgeflooten werden , en die

min of meer met Sieraaden w aren voorzien , eene

oneindige verfcheidenheid konden te weeg bren-

gen in de koftbaarheid en pragt der Balfemingen.

Thans gaan wy over tot het onderzoek van de
IV. De£l. hoe-
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lioedanighcid der Stoffe, wellcc gebruikt werdt in

4e Balfemingen van den eerflen en tweeden Hang.

De Ondervinding geeft volkomen zekerheid, dat

^ecze Stoffe de Lighaamen verjföheide duizenden

van Jaaren heeft kunnen doen in wezen blyven.

Pr oSPER Alpinus verhaalt, in zyne Natuur-

lyke Hiftorie van Egypte , dat hy in 't binnenfte

van eene JVIomic een Rosmaryntakje gezien heeft,

Tiog even groen zynde, of men het zo eerft van

den Boom had afgefneeden : 't zy dat dit Takje

by 't Lyk gedaan ware uit Bygeloovighcid, of dat

dcBalfemer dus, om zo te fprceken, aan de Na-

komelingfchap een Gedenkteken heeft willen over-

laaten, van zyne ervarenlieid en de uitmuntcnd-

iieid zyncr Konft.

IVIet deczc StofFe vindt men de Momiën niet al-

leen beladen , maar de Heer Rouelle heeft 'er

van gehad, welke gevonden was op den bodem

-van een geüootcn Pot, in de Vertrekken zelf

daar de Momiën zyn. Door een Scheikundig On-
derzoek heeft hy ontdekt , dat de StotFe , met

welke men de Momiën balfemde , ten voornaam-

Hen beftond uit Jodenlym (Bitumen yuda'tcum) , in

fommigen gemengd met eene Stoffe, welke den

reuk van Barnlteen heeft , en in eenige anderen

met iets dat zeer veel zweemt naar de Cedria ; 't

welk een foort van mengzel maakt ,
gelykende

-naar het Pijpisphahum der Ouden , uitgenomen

dat het , in plaats van Pek , deeze Balfcmagtige

Stollen bevat.

. . .Vcr«
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Verder volgt uit de nafpooringen van den Heer

RouELLE, dat 'er in deeze Stofte geen Myrrhe,

Aloë noch eenig Poeijer is; zynde het eene vol-

Itrekt Bituniineufe en Harsagtige Stoffe , welke

in Brandewyn zig volkomen laat oploffen, zon-

der byna iets over te laaten. Gemelde Heer heeft

te vergeefs getragt die StotTe na te maaken, ge-

bruikende daar toe, met hetjodenlym, de Stof-

fen , daar wy zo even vSn gelproken hebben ; doch

nimmer is hem zulks gelukt. Niet meer waar-

fchynlyklieid heeft het , dat men 'er Poeijers van

Drogeryën, gelyk Kaneel, onder mengde; want

deeze Speceryén, t-ot Poeijer gemaakt , zouden

een foort van Spons zyn geworden , trekkende op

een kragtige wyze naar zig de Vogtigheid der

ï^ugt, en daar door zouden zy regt ftrydig ge-

weeft zyn tegen 't oogmerk , dat men 'er mede

hadt ; om , naamelyk , de opgedroogde Lyken
voor de Vogtigheid te befchutten. Derhalve ge-

bruikte men, of het Jodenlym alleen , of 't zelve

gemengd met het Vogt van den Cederboom , of

eindelyk met de Cedria , waar by Harsagtige en

zeer welriekende Stoffen gevoegd werden. De
Stoffe

,
gevonden in de Vertrekken der Momiën

,

diende mogelyk tot een vierde foort van Balfe-

ming, welke waarfchynlyk de allerkoftbaarfte was.-

Indien men, by deeze verfcliillendlieden , de ge-

nen voegt van de Zwagtels , waar van te vooren

is gefproken , de Verguldzels , de Kiften of Kof-

fers van koftbaar Hout en zelfs van Porfierfteen

;

.IV, Deel. zo
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zo zal het blyken , dat in de oefTening van dëeze

Godsdienitpligten genoeg ware om te voldoen aan

alle de verlcheide trappen van Pragt en Praal, wel-

ken de Grootsheid der Egyptenaaren begeeren kon.

Korte Schts der Balfem-Konpi ,

Om de Konft Van 't Balfemcn , die by de Egyp-

tenaars in gebriiik was , duidelyker voor te ftellen j

gaa ik 'er een kort , beknopt , Tafereel van maaken.

De Balfemers begonnen eerft met het ontledigen

van het Hoofd, maakende een Opening, door de

Neusgaten, in het Bekkeneel; tot welk einde zy

zig bedienden van bekwaame Werktuigen: ver-

volgens haalden zy de Ingewanden uit, door cene

Opening in de Zyde gemaakt ; zy wiefchen het

Lighaam zorgvuldig en zoutten het verder met

J^atrum. Zy zoutten ook wel de Lighaamen,

zonder de Ingewanden weg te neemen , maar

vooraf ipooten zy 'er dan Pekel van Natriim in ,

door het Fondament , met hulp van eenige ge-

maakte Openingen, op dat het in de holte van den

Buik zou kunnen doordringen; doende bovendien

eenige andere Infnydingen aan de Borft en Buik,

om de geheele inwendige holte van het Lighaam te

kunnen vol Ipuiten: want zonder zulks zou het niet

gelyk zyn geweeft, de Ingewanden te doen ver-

teeren.

Het Lighaam , nu, den vefeiltiiten tyd gezou-

ten zynde geweeft , wiefchen zy hetzelve zorg-

yul-
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viildïg, om de overblyfzelen van Vogtigheid en

Van het ISiatrum weg te neemen : zy lieten het

droogen in de Lugt , 't welk gemakkelyk viel in

een zo heet Klimaat, als dat van Egypte, ofdoof

de warmte van eene Droogftoove ; en dit dus ge-

droogde Lighaam was volgens het eene foort van

Balfeming toebereid^ zynde, zo ik my verbeeld,

de onkoltbaariie van allen.

Zy bewonden bet geheele Lighaam, en de Le-

den elk in 't byzonder , met Linnen Zwagtels , die

met Gom beftreeken waren, en bakerden het ver-

,
volgens op met een nieuw Verband , dat ook ge-

gomd was; de Armen kruislings op de Borft, en

de Beenen tegen elkander aan gevoegd. Dit was

een tweede foort van Balfeming.

De derde , die veel meer koftte dan de voor-

gaanden , zynde eigentljT-k een waare Balfeming
j

bcftondt in het Hoofd, de Borft en Buik, van het

gezouten en opgedroogde Lighaam j te vullen met
Harsagtige en Bitumineufe Stoffen , en daar mede
de geheele Oppervlakte des Lighaams te bedek-,

ken ; om welke Stoffen op haar plaats te houden

,

zy een groot getal Omgangen van Zwagtels ge-

bruikten. Zonder twyfel zullen zy , na eene laag

Zv/agtels om het gantfche Lighaam gelegd te heb-.

ben, die hebben beftreeken met de Balfemftof,

gefmolten en nog heet zynde, bedienende zig daar;

toe vaneen foort van Kwaft of Borftel; waarna
zy 't wederom met een nieuw Verband bekleed-,

IV. Deel. B den,
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den, enUus al voort, tot de behoorlyke dikte

toe.

Het is zeer moeielyk te befliflen , welke Bal-

feming, die met het mcngzel van Jodenlym en Ce^

dr'ta , of met het Jodenlym alleen , de geringfte wa-

re. De Momie van Ste. Genevieve is ,
gelyk die

der Celeftynen , met P'iJJasphaltum gebalzemd ;

maar zy heeft Zwagtcls , die fyner van Stof en

menigvuldiger zyn , dan de anderen. Men zou

meer Momiën moeten befchouwd hebben om zulks

te bcpaalen. Dewyl egter, onder de Momiën

die ik heb gezien, de grootfte menigte met dit

mengzel van Jodenlym en Cedrja , dat men de

PiJJasfhaltum noemen kan
,
gebalzemd waren , zo

zou men mogen denken , dat dit het geringfte

foort zy geweeft.

Het Lighaam dus toebereid zynde, leid' men

de Armen kruislings op de Borft, men bondt de

Beenen by elkander , en bakerde het op met

Zvvagtels, die met Gom aan ellcander gekleefd

kunnen geweeft zyn, gelyk Herodotus zegt

dat zy waren. Dit derde foort wierdt een vier-

de door de Koften, met een Kift te geeven aan

dit Lighaam. Het is niet zonder grond , dat ik

de Kift van Sycomorus aanmerk als een gevolg van

eene koftbaare Balfeming : want deeze Kiften moe-

ten zeer duur zyn geweeft , zelfs zonder veel Sie-

raaden , Avegens de zeldzaamheid van dit Hout.

Zy zyn uit één Stuk, geheel met den Beitel uit-

ge-
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gehold , waar toe men geheele Stammen deezer

Boomen, van eene aanmerkelyke dikte, hebben

moeft. De beweegredenen van Godsdienft , de

rykdommen van Egypte en zelfs de verwaand-

heid; hebben dit Hout zeldzaam, en bygevolg

ook zeer duur, moeten maaken. UitdeMomiën

van Ste. Genevieve en die der Celeftynen is my
gcbleeken, dat 'er nog onderfcheid in deezc Bal-

feming is geweeft, ten opzigt van de koftbaarheid

der Zwagtels, die in eenigen fyn, in anderen

grof van Doek zyn.

Nog een nieuw foort kon men niaaken : nee-

mende voor het laatfte ofbuitenfte Verband Zwag-

tels met Zinnebeeldige Karakters en Schrift gete-.

kend ; waar by nog gevoegd kan worden de Kos-

ten, die men befteedde aan Kleinodiën, Afgoodjes

en Schilderwerk van de Kift.

Een laatfte foort van Balfeming , eindelyk, was

'er, zynde de koftbaarfte van allen. Dezelve ge-

fchiedde met een Balfemagtigmengzel, gelyk het

gene gevonden is in de Vertrekken der Momiën

,

in een Pot bewaard : maar deezc Balfeming heeft

nog haare verfcheidenheden kunnen hebben, gclyk

my gebleeken is uit het onderzoek , dat ik gedaan

heb van de Momie der Petits Peres. Voeg by de

koftbaarheid van deeze Balfëmagtige Stofte de

naauwkeurigheid van de Konft, de fynheid der*

Linnen Zwagtels en 't geheele gevolg der pragtig-

heid van het tweede Verband , 't zy door het

IV. Deel. B a Schrift
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Schrift of door 't Verguldzel. Dus heeft men Mo-
miëii gevonden , waar van de Nagels verguld wa-

ren: ook moet de Kift haar deel gehad hebben aan,

deeze. Pragt, door de fraaiheid van haar Schilder-

werk.

VandcMomicn, welken ik gezien heb, is 'er

niet eene van deezcn laatften rang, dan die der

Peths Peres. Deeze Balfeming zal niet in gebruik

zyn geweeft dan voor zeer ryke Menfchen , en 't

is gemakkelyk te giffen , dat 'er nog een laatfte

foort van Balfeming ware , welke de Koningen

voor zig behielden.

Is het niet natuurlyk, te denken, dat deeze

Souvercinen , een Leerftuk van den Godsdienft

willende bekragtigcn door hun Voorbeeld, ook

in 't ftuk van Balfemen hebben uitgemunt? De
Stoffe, die men daar toe gebruikte, zal beftaan

hebben uit de aHeredellle Speceryën , en de Konll

zal , in alle deelcn der Balfeming, tot de grootfte

volmaaktheid gcbragt zyn geweeft. IVIen kan

daar by voegen de Kiften van Porfierfteen: maar 't

gene den Rykdom en 't groot Vermogen der O-
verleedenen in deezen 't allermeefte deedt uitblin-

ken, was de Pragt van hunne Graftomben, daar

wy nog hedendaags over verfteld (laan.

Alle de Zwagtels of Windzels der Momicn

,

die zonder Harsagtige Stoffe zyn , welken ik gele-

genlieid heb gehad te onderzoeken , zyn van Ka-
toen. De Stukjes Doek, met welken de gebal-

fem-
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femde Vogels overtoogen zyn , om dezelven een

fraaier gedaante te geeven , zyn ook van zulke

Stof. Zy hebben vcrfcheiderley grootte en ge-

daante
,
gelyk de Vodden en Lappen , die langs

Straat opgekpgt worden. Was het linnen der

Egyptenaaren dan Katoen ? Of was het Katoen

door den Godsdienft toegewyd aan de Balfemin-

H.

iV. Dee L, B3 AAN-



AANMERKINGEN
OVER DE

VmSCHEIDERLEY StERKTE VAN VERSCHILLEND

KALK-WATER;
DOOR DEN Heer

ROBERT WHYTT,
Jfded. Doktor, Lid der Koninglyke Sociëteit van Londei}

en van het Koninglyk Kollegie van Geneesheeren,

Hoogleeraar in de Geneeskunde op de üniver-

Jiteit van Edenburg in Schotland.

(EJJays and Obfervat, Pbyfical and Literary. Vol. I.

Edinburgh. Ao. 1754. pag. 372.)

DE Eerwaarde en verftandige Heer, Dr. Ste-

ven Hales, my, in een Brief, gedag-

tekend Mey 1 751 , berigt gegeven hebbende , dat

hy de Sterkte van 't Kalkwater veel vermeerderd

had gevonden, door 't zelve, ten tweeden maa-

Je , te gieten op ongeblufchte Kalk , zo als die verfch

van 't Vuur kwam ; oordeelde ik het de moeite

waardig een weinig Proeven in 't werk te ftellen,

ten einde, met eenigen trap van zekerheid, te mo-

gen bepaalen de verfcheiderley Sterkte van ver-

fchillend Kalkwater. Uit die Proefneemingen is

ge-
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gebleeken , dat het Kalkwater merkelyk toenam

in Sterkte, door- gegooten te worden op zulke

verfch van 't Vuur gekomen Kalk , en dat , het

gene eerft van de Kalk afgegooten ware , kennelyk

meer Sterkte had, dan 't vierde en de volgende

Aftrekzeis («),

Myn waarde Vriend en KoUega, Dr. Alston,

aan den anderen kant , federt veelejaaren, waar-

genomen hebbende , dat de ongeblufchte Kalk haa-

re kragten aan het Water veel langer bleefmede-

deelen , dan iemand te vooren zig ooit verbeeld

hadt ; verhaalt ons, dat hy naderhand door Proef-

neemingen heeft bevonden, dat een halfDrachme
ongeblufchte Steenkalk veertig Oneen Kalkwater

uitleverde, en, na dat een Pond zodanige Kalk
vyfhonderd Ponden Kalkwater had gegeven , het

Water , daar op getrokken , nog even fterk van

Kalk was , als ooit (^). Hier uit verbeeldt hy
zig, dat, alzo het Water, alleenlyk tot zekeren

trap, door de Kalk bezwangerd kan worden , zulks

eveneens gebeuren zal, 't zy de Kalk verfch van 't

Vuur kome , of dat 'er eerft vyfhonderdmaal zo

veel Water , ajs dezelve zwaar is , op gegooten

zy

(«) Zie myne Proeven op de kragten van bet Kalkwater^

p. 38 . 39.
^

(&) In de Phihfoph. TransaB. V,OL. XLVII. p. 26Ö.

En zyne Verhandeling over de ongeblufchte Kalk, p. 4, 5a
6,- alwaar hetzelfde van Oeflerfchuip-Kalk wordt verze-
Jieid.

IV. Deeu P 4
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zygeweeft: behoudens dat hetzelve 'er lang ge-

noeg op ftaa , om de kragten van de Kalk uit to

trekken. Ook verzekert hy verder , dat de Sterk-

te van 't Kalkwater niet kan worden vermeer-,

derd, door 'er verfch gemaakte Kalb in te blus-

fchen , alzo het Water niet meer van de Kalk rtRar

^,ig neemen kan, dan het reeds in zig had Qd).

Alzo nu deeze Proeven , en de Gevolgen , daar

uit getrokken, onbeftaanbaar fcheenen met het ge-,

ne ik beweerd had, zo heeft de Doktor getragt de

geloofwaardigheid van mync Proeven verder to

verzwakken , door eenige Bewysredenen , ten

voornaamlte genomen van de onvolmaaktheid der

Waterweegkonlüge Balans en van de eigcnfchap

der ongeblufchte Kalk, als ook van derzelver Wa-
ter. Om derhalve te weeten, of ik ook mis kon

hebben, in 't gene door my, aangaande de Sterke

te van 't verfchillend Kalkwater , was gezegd , zo-

pordeelde ik het noodig , eenige nieuwe Proeven

in 't werk te ftellen, waar van ik thans de ecrq.

heb aan de Sociëteit verflag te doen.

EerJIe Proefneemjng.

I. Ik had van mynen vernuftigen Vriend, Mr.

James Gray, een Cylindrifch Koperen Vat ge-

kreegen, met een naauwen hals, welks Inhoud

i)aauwkeurig loo Kubiekduimen groot was. Het-.

zelve

(a) De zelfde Verhandeling, p. ii en 53.
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Zelve vulde ik met Fontcinwater van deeze Stad,

en, door middel van een zeer nette Balans, be-

vond ik dat het woog 25320 Greinen Troy-Ge-

wigt C^) , behalve de zwaarte van 't Vat zelf,

zynde 13055 Greinen.

2. Op 90 Greinen tot Kalk gebrande Ocfter-

fchulpen , verfch uit het Vuur genomen en tot

Poeijcr gemaakt, plengde ik 96 Oneen, of vyï-^

honderd en twaalf maal haar gewigt- aan kookend

Water. Na twee en negentig Uuren, geduurcnde

welken tyd het Trekzel dikwils was gefchud en

orageroerd ,
goot ik 'er het klaare Water af, en

liet het zygen door een Doek van zeer dik dubbeld

Linnen. Dus werdt het fehoon gemaakt van alle

Scliilferigheid en was zo helder als het zuivere

Fontein water. 'Met dit Kalkwater vulde ik het

gemelde Vat en bevond , dat hetzelve 25356 Grei-

nen Waters inhield (O-

3. Maan-

(/;) Agtervolger.s de Proeven van Mr. Grav weegt

het Water, 't welk dit Vat kan inhouden, maar 2531S

Greinen, dat is 2 Greinen minder: welk verfchil daar uit

kan ontdaan, dat ik eenige druppels meer in hetzelve

gedaan zal hebben; doch fehoon iemand, in 't weegea
van Vogten met dit Vat, zesmaal zo veel mogt milTen,

zal dit doch geen aandoening hebben op het Oogpunt, 't

welk wy bedoelen; zynde niet om met de uiterüe naauw-

keurlgheid de verfcheide zwaarwigtigheden van verfchjU

lend Kalkwater te bepaalen, maar enkel te toonen dat zy

verfchillende zyn. -
,

(c) De Oefterfchulpen , waar van in deeze en de vol-

gende Proefneemingen is gebruik gemaakt, waren gehaaid

IV. Deel. B 5
"«



2Ö De verscheiderlex Sterkte

3. Maandag, te zeven Uuren 's avonds, deed

ik op een Pond gekalcineerdeOefterfchulpen, ko-

mende verfch van 't Vuur, tienmaal zo veel ge-

wigts aan Water. Den volgenden ogtend, ten

tien Uuren, het klaare Water daar afgegooten en

gefiltreerd hebbende als te vooren, vulde ik het

Vat daar mede, en bevond dat het 25397 Greinen

woog.

4. 's Dingsdag-middags goot ik zeven Ponden

van het enkeld Kalkwater, No. 3, op een Pond
gebrande Oefterfchulpen , verfch van 't Vuur geno-

men , en roerde het , eenigen tyd daar na , te deeg

om. Drie Kwartier na zeflen 's avonds, het klaa-

re Kalkwater afgegooten en als boven doorgezee-

gen zynde , woog hetzelve , zo veel het Koperen

Vat inhieldt, 25457 Greinen.

Hier uit blykt , dat 100 Kubiekduimen van 't

Kalkwater, No. 2, ingewigt, die veelheid Fon-

teinwater 36 Greinen overtreft ; het Kalkwater,

No. 3 , 77 Greinen , en No. 4 , 137 Greinen. De
Zwaar wigtigheid , derhalven, van 't flappe Kalk-

water , No. 2 , is tot die van Fonteinwater , nage-

noeg, als 704 tot 703; van 't enkeld Kalkwater,

No. 3 , tot gemeen Water , als 329 tot 328 ; en van

het dubbeld Kalkwater , No. 4, als 186 tot 185.

Men kan hier aanmerken, dat de Zwaar wigtig-

heden van het enkeld en dubbeld Kalkwater , No.

uit het Puin aan de Zuidzyde van 't Kafteel van Edenburgt

cn t'eenemaal vry van eenig Zee-Zout.
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,g en 4, vry veel kleiner zyn dan de Zwaarwigtig-

heden van het enkeld en dubbeld KalkwaterA en

B ,
gemeld in myne Proeven op de kragten van V

Kalkwater^ pag. 39 en 40. Doch wanneer men in

agt neemt, dat, in 't maaken vanhet laatfte, een

veel kleiner veelheid van Water by de Kalk ge-

daan was dan in 't maaken van het eerfte , zo zal 't

blyken , dat dit verfchil van derzelver Zwaarwig-

tigheden niets inbrengt tegen de naauwkeurigheid

van de Waterweegkonftige Balans , maar duidclyk

aantoont , dat de Sterkte van het Kalkwater ver-

andert, naar de hoeveelheid van Water, welke op

de Kalk gedaan is.

't Verdient zyn opmerking, dat de Smaak van

de Kalkwaters , No. 2, 3 en 4, niet minder ver-

fchilden dan derzelver Zwaarte. Het eerfte was

flapft en minft onaangenaam, het tweede fterker,

het derde nog fterker en eenigermaate bytende op

de Tong. Daar ook het dubbeld Kalkwater , No-

4, in weinige Minuuten tyds , eene Koperkoleiir

gaf aan het Zilver , bragt het llappe Kalkwater

,

No. 2, geen kennelyke verandering daar aan te

vvege.

Tweede Proefneem'ing.

In voorigen tyd bevonden hebbende , dat Kalk-

water en Roode Wyn , in zekere evenredigheid

ondereen gemengd zynde , eene koleur kreegen

IV. Deel. ge-
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gelyk die van Buskruid (a) ; zo dagt ik dat men,

door vermenging van Rooden Wyn met verfchil-

lend Kalkwater , oordeelen zou kunnen , of zy al-

len even fterk waren van de Kalk of niet. De Uit-

flag van de Proefneemingen was , dat een Thee-

lepeltje Rooden Wyn vier Theelepeltjes van 't

Kalkwater, No. 2, twee en omtrent een derde

van 't Kalkwater, No. 3, en anderhalf van No. 4

"vereifchte, om 'er een volkomen Buskruidkoleur

aantegeeven. Deeze Proeven, hoewel niet zo

naauwkeurig als die met de Balans gedaan waren

,

bewyzen nogthans klaar een aanmerkelyk verfcliil

van Sterkte , tufTchen de gemelde foorten vaa

Kalkwater.

Derde Proefneem'tn^.

Twintig Greinen Zout vanWynfteen, gemengd

zynde met 8 Oneen en 1 Drachmen van 't flappe

Kalkwater , No. 2 , zo wierdt , na dat het vyf

dagen op de Kalk geftaan had, het mengzel aan-

ftonds wit en troebel , en in 't zelve bczakte wel

dra een wit Poeijer, 't welk, door Filtrcermg vaii

't Water afgefcheidcn zynde en gedroogd , af-

Greinen woog.

Even zo veel Zout van Wynfteen ,
gemengd

zynde met 8 Oneen en 2, Drachmen dubbeld Kalk-

water, dat agt dagen op de Kalk geftaan hadt,

wierdt

(«) Zie de Proeven ovsr de kragten van Kalkwater, p, 47»
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wierdt het merkelyk dikker en witter dan het

voorgaande, en' leverde rykelyk 7 Greinen wit

Poeijer uit.

Gelyke veellieid Wynfteen-Zout , gemengd

zynde met 8 Oneen en 1 Drachmen van het dub-

beld Kalkwater, No. 4, dat een Etmaal tyds op

de Kalk hadt geilaan ,
gaf 8 Greinen wit Poeijer.

't Was aanmerkelyk, dat deeze drie Kalkwa-

ters den Smaak beliielden van de Kalk , na dat zy •

met het Wynfteen-Zout gemengd waren, en

zulks zo wel na de Precipitatie als te vooren.

Aangezien het Aardagtig Poeijer, in deeze drie

foortcn van Kalkwater doorgezakt, feenemaal, of

bykans geheel ^ voortkomt van het Water, en niet

van het vafte Loogzout Qb') ; zo toonen deeze

Proeven ontegenzcggelyk, dat dubbeld Kalkwa-

ter driemaal zo veel Kalk kan inhouden , als Kalk-

water, 't geen gemaakt is door op ongeblufchte

Kalk te gieten vyfhonderd en twaalf maal derzel-

ver gewigt aan Water.

Visrds

(&) 't Geen dit bewyfl is, dat de Kalkagtige StofFe, die

nedergel1:ooten wordt door Wynfteen-Zout te doen in het

Kalkwater, meer of minder is , naar reden van de Sterk-

te en Hoeveelheid van het Kalkwater, maar niet naar de

hoeveelheid van het Zout. Dus gaven 12 Greinen Zouts^

gemengd onder vier Oneen fterk Kalkvirater, zo veel van

deeze StofFc , als de zelfde veelheid van dit Kalkwater

,

gemengd met lO Greinen van het Zout. S
IV. Deel.
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Vierde Proeftieem'mg.

1. Maandag, den 24 December^ te agt Uuren

's avonds ,
goot ik op een Drachme verfch gekalci-

neerde Oefterfchulpen , tot Pocijer fyn gemaakt,

520 Drachmen kookend Water.

2. Dien zelfden tyd, goot ik op eeii Pond van

de zelfde tot Kalk gebrande Schulpen , 8 Ponden

kookend Water.

3. 's Dingsdags, te elf Uuren voor den Mid-

dag, goot ik 50 Oneen van het Kalkwater , No. 2

,

op 9 Oneen verfch gekalcinecrde Oefterfchulpen,

en te agt Uuren 's avonds filtreerde ik deeze drie

Waters , door graauw Papier. Toen deed ik 16

Oneen van ieder derzelven, elk byzonder, in een

Kom , en de Kommen gezet hebbende m een Ver-^

trek , daar zy redelyk vry van Stof konden zyn ,

liet ik ze negentien dagen ftaan. Vervolgens liet

ik, ieder Water op zigzelf, door graauw Papier

zygen , en de Aardagtige korften verzameld heb-

bende , bevond ik, na dat zy te deeg waren droog

gemaakt, dat No. i zeer naby 4 Greinen woog,

No. 2 byna 12 Greinen, en No. 3 iets meer dan 13

Greinen.

Schoon dccze drie Kalkwaters , toen zy gefil-

treerd werden, t'eenemaal hunne Smaak hadden

verlooren; nogthans, bemerkende dat No. 2 en 3

troebel wierden , wanneer ik 'er Zout van Wyn-
fteen onder mengde, zo deed ik 8 Greinen van dit'

Zout by 12 Oneen van deeze twee Waters, en het

witte
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"witte Poeijer , dat 'er in doorzakte , Woog
, ge-

droogd zynde, effen anderhalf Grein.

Dewyl ik het Kalkwater , No. 2 en 3 , in de zel]^

de Bottel had laaten doorzygen, eer ik vermoedde

dat 'er iets van de Kalk in dczelven overbleef, zo

was 't my onmogelyk te weeten, welk van deezö

Waters het meefte iiitleverde van het Kalkagtig

Poeijer, door het Loogzout nedergeftooten, dari

óf het niet t'eenemaal voortkwam uit No. 3., hl

welk geval 16 Oneen van 't zelve moeften bevat

hebben 1 7 Greinen van 't Aardagtig gedeelte dèi

Kalk en No. 1 alleenlyk 12 Greinen.

Aangemerkt No. 2 en 3 met geheel vry watéll

van de Kalk, fchoon zy negentien dagen aan de c-

pen Lugt waren bloot gelleld geweeft , en meèf

dan een vierde deel door de Uitwaafeming verloo-

ren hadden; zo volgt, dat het de veiligfte weg is

Om de hoeveellieid te weeten van Aardagtige Stof-

fe , in het Kalkwater vervat , hetzelve uit te waa-

femen
,
gclyk Dr. Langrish deedt (a). Indien

daar tegen ingebragt werd, dat alle Water, als

men het uitwaafemt , eenige Aa^de agterlaat , zo

kan de hoeveeUieid daar van door Proeven bepaald

worden: hoewel men dit ook, in veele Waters,
niet eens behoeft in agt te neemen , om dat het zo

weinig is.

Men heeft beweerd , dat ongeblufchte Kalk,

na verfcheide herhaalde bygietingen van Water

,

even

(a) In zyne Natuurkundige Proeven tp Dieren, p. ir,

IV. Deel.
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jeven zo fterk Kalkwater geeven raocft als in 't

eerft: uit hoofde dat, zo lang 'er in de Kalk ccnigo

kragt blyft , het Water dezelve zal uittrekken en

zulks blyven doen , tot dat het zo veel van de Kalk

heeft opgenomen, als het houden kan. Maar dit

kunnen \vy niet toeftemmen : want , hoewel 'er
^

buiten twyfel, zekere trap van Sterkte is, welke j

het Kalkwater nooit kan overtreffen ; zo kan nog-

thans, om deezen trap van Sterkte aan 't Water

mede te deelen
,

geblufchte Kalk niet alleen onge-

noegzaam zyn , maar 'er kunnen ook herhaalde by-

doeningen van ongeblufchte Kalk vereifcht wor^;

den; ten zy, mogelyk, wanneer 'er een zeer klei-

ne veelheid Waters op gegooten is. De Kalk
^

verfch van 't Vuur komende
,

geeft haare kragten

gemakkelyker uit, dan wanneer zy door eene lan-

ge blootftelling aan de Lugt , of door veele bygie-

tingen vanWater, is verzwakt. De kragten van

dezelve moeten alsdan uitgetrokken worden door

het Water, daar zy anderszins , door een foort

van eigen uitfpattende kragt, het Water ras be-

zwangert. Ook is het niet te verwonderen, dat

ongeblufchte Kalk , verfch vun 't Vuur komende

,

het Water fterker met haare kragten vervult, dan

naderhand. Dit is even zo ligt te begrypen , als

dat kookend Water meer van de kragten der Thee

of Koffy zal uittrekken dan koud Water : zyndc

het eenigfte onderfcheid, dat het Menjinam, in 'r.

laatfte geval, kragtdaadiger werkt; terwyl, in

het eerfte , de Subjiantie , welke uitgetrokken

moet
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lïioet worden, haar fyne deelen vaardiger aanbiedt

feil in grooter overvloed.

Uit vergelyking van de Pfoefneemingen , No.

i , met die van No. 3 en 4, is blykbaar, dat het

verfchil tuffchen de zwaarwigtigheid van verfcliil-

lend Kalij;water en gemeen Water veel grooter

zy, dan het gewigt der Kalkagtige StofFe , in dee-

ze Kalkwatefs vervat. Derhalve moet 'er , bui-

ten deczé Aardagtige StofFe, iet anders zyn, 't

welk de ongeblufchte Kalk aan 't Water mede-

deelt , waar door de zwaarte van 't Water wordt

Vermeerderd (^a^. Miflcliien kan ook de Kalk, 0^

eenii

(a) Aangeitiei-kt het Kalkwatetj rta dat deszelfs Aard*
agtig deel door een Alkalifch Zout is neergeftooten , eeii

flerke Kalkfmaak behoudt, zo volgt, dat hetzelve, be-

halve deeze Aarde; eenig werkzaamer en fynder gedeelte

bevat > aan 't welke deszelfs fmaak en kragten voornaa*

melyk toe te fchryven zyn : want wy weeten , dat de Kalk-

agtige Stoffe van het Kalkwater vólftrckt fmaakelöos en
ontbloot is van alle andere kragt, dan de gene, welke
alle opflurpende Aarden hebben. Dit werkzaam en fyri*

der gedeelte van 't Kalkwater fchynt van deszelfs Aarde
afgefcheiden te zyn door het Alkalifch Zout, 't geen het-

zelve fterk aantrekt en omhelft. Hierom öok verlieft

Kalkwater, metWynfteen-Zout gemengd zynde, de Kalk-

fmaak niet door blootftelling aan de open Lugt. Scheidt

niet eene Solutie van vafi Alkalifch Zout in Water, op

ongeblufchte Kalk gegooten , deeze fyne werkzaam e Stof-

fe der Kalk van dcrzelver Aardagtig gedeelte, door heC

fterk aan te trekken ? Beftaat ook de Zeep-Loog niet uic

Water en een vaft Alkalifch Zout , vereenigd met dit

werkzaame gedeelte van de ongeblufchte Kalk, zonder

i'éts of bykam iets Van deszelfs Aardagtig deel?

IV. Deel. C



34 - De MaiSCHEIDERLET StERKTE

ge andere wyzc, ons onbekend, de zwaarwigtig-

heid van het Water veranderen. Maar, wat ook

hier van zy, het is klaarblykelyk ongegrond te

jontkennen, dat Kalkwater zo veel zwaarwigtiger

zy dan gemeen Water , als de Hydroftatilche Ba-

lans of andere naauv^keurige Proeven aantoonen:

om dat wy geen reden kannen geeven van deeze

overmaat van zwaarte, uit iets, 't welk wy wee-

ten in het Kalkwater te zyn vervat. Dit is niet

minder onnatuurkundig, dan indien iemand twyfe-

len wüde aan de ülgcmeenQ Zzcaarbe;JszcerAivg ^ om
dat de Natuurkundigen , tot nog toe , vrugteloos

getragt hebben , reden daar van te geeven. Indien

wy niet grootelyks in de Zaak mistallen , zo is het

tegendeel altoos het denkbeeld der Menfchen ge-

weeft, te weeten, dat ieder wel beweezen Stuk

moet geloofd worden , fchoon wy onkundig zyn

van deszelfs oorzaak, of de byzondere manier niet

kunnen aantoonen, op welke het gebeurt.

Genoeg, ja, mogelyk zal men denken, meer

dan genoeg, is 'er gezegd, om aan te tooncn, dat

de Sterkte van 't Kalkwater zeer verfchillende zy ,

naar de verfcliiücnde hoeveelheid van Water , op

de ongcblufchteKalk gedaan. Nogthans moet men
my toeftaan te zeggen , dat dit punt , 't welk be-

twiftis geworden door mynen goeden Vriend, van

zulk een Gevolg zy, dat het verdiende ten vollen

opgehelderd te worden ; aangezien het voor de ge-

ilen, die Kalkwater drinken tot Geneezing van de

StQcn, van niet weinig belang is te weeten, hoe
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hetzelve kan toebereid worden, zodanig j dat het

de veiligfte en fpoedigfte uitwerkingen hebbe. En,

idewyl hetKalkwatcr ,in de Blaas ingefpooten zyn.-

de, ontwyfelbaar een Steen , aldaar zittende , zal

ontbinden, zo is het klaar, dat, na dat de Blaas

gewoon gemaakt is aan de flappe Kalkwaters, of

zelfs aan die met een weinig Zoete Melk verzagc

zyn , de ontbinding van den Steen veel verhaaft kan

worden, door het infpuiten van zodanigen, die

fterker bezwangerd zyn met de kragten van de

Kalk.

Ten opzigt der Steenbreekende kragten vaü

Oefterfchulpkalk- en Steenkalk-Water , zal ik al-

leenlyk zeggen , dat ik , in een menigte Proeven ,

geduurendc tien Jaaren tyds , door my , op ver-

fcheide manieren , in 't werk gefteld , altoos de o- -

vertreifende kragtigheid van 't Oefterfchulp-Kalic-

Water waargenomen hebbende, het niet noodig

oordeelde, in een nieuw Onderzoek daar omtrent

te treeden \ dewyl een ieder , die twyfelt aan wiens

zyde de waarheid is , zig zelfgemakkelyk kan vol-

doen. Maar, in 't neemen van de Proeven, mc^'*

ten de Steenen (Calculi Veficce') of gedompeld zyn

in een groote veellieid Kalkwater, ofanders moet

het op dezelven, om de drie ofvier dag^n, wor*

iden veryerfcht;

iV. Deel. C 2 * VER*



V E R H A A L
DER

O N T D E K K I N G E

VAN EEN

VERSTEENDE
BOOMSTAM,

DIE IN HET Gebergte , omtrent Estampes,

IN Vranioiyk, is gevonden:

DOOR DEN Heer •

C L o Z I E R,

Korrefpondent van de Akademie der Weetenfshappen»

{Mem, de Mathem. £? Phyfique. Tom. II. p. 59S.)

*^o j& o o o ^ 000g0e0OO0 oooa^

HEt Onderwerp, dat de ftoffe zal uitleveren

tot deeze Verhandeling, moet, naar myn
oordeel, ftrekken om alle de Natuurkundigen , een-

paarig, te brengen tot een zelfde Gevoelen, over

de mogelykheid der Vetfeen'wg van het Hout, wel-

ke verfcheide Geleerden tot nog toe geweigerd

hebben te erkennen, neemende de Stukken ver-

fteend Hout, welken men, op deeze en ge^ne

pkat-
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plaatfen, zeer dikwils vindt, voor Madrepomi en

andere dergclyke Stoffen,

Eenige Jaaren is 't geleeden , dat my , op de Ge-

bergten m de omleggende Landftreek YS.nEstamjpes^

een Stad aan den Reisweg van Parys op Orleans

,

verfcheide Stukken zulk Hout voorkwamen; doch

op den zogenaamden Berg van St. Symphorien heb

ik mymeeft toegelegd naar dezelven te zoeken, de-

wyl ik ze aldaar menigvuldiger vond dan op ande-

re plaatfen , inzonderheid na zwaare Regens. Dit

bragt my , van dien tyd af, in de verbeelding, dat

'er eenige Boomftammogtezyn, van welken die

afgebroken Stukken , in zulk een menigte , voort-

kwamen , dat geduurig eenigen, door het afftroo-

mend Water van geweldige Plasregcns, naar de

laager deelen werden afgevoerd.

Ik dagt door vlytige nalpooring zo ver te zuUen

komen , om den Verfteenden Boom te ontdekken

,

van welken , in vroeger tyd , de Stukken konden

afgebroken zyn , die thans hier en daar verfpreid

gevonden werden. Ik ftelde my egter, wegens de

lütgeftrektheid van 't Gebergte , dikwils de moeie-

lykheid voor , van een zo onzekere Onderneeming

te doen gelukken; en zeid' dikwils, na vrugteloos

op verfcheide plaatfen te hebben doen graaven: „ik

„ zal dit Gebergte allengs laaten omploegen , en

5, niets vinden; zo dat ik ten laatften de fpyt zal

„ hebben , van myn tydverlies te beklaagen in 't

5, naloopen van een Herfenfchim. Miffchien is de

3, Verlleende Stam eertyds aldaar geweeft,; maar

JV. Deel. . C 3 „ de-
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„ dewyl de arme Landlieden nu en dan zekere gè^

„ deeken van 't Gebergte bearbeiden , om 'er ligt

„ Graan op te zaaiieh,'t welk een Jaar of twee re-

j, delyk wel voortkomt ; zo zullen zy , in het om-

„ delven van den Grond , deezcn Boom ontdekt,

„ en , dewyl hy hun in den weg was , aan ftukkeil

„ geflagen hebben , om het Land daar van te züi-

5, veren; 't welk die zo menigvuldige brokjes vari

5, dit Hout, welken men 'er vindt, zal hebben

„ voortgebragt".

Op andere tyden ftelde ik my dat foort van Eer

én het Genoegen voor, 't welk ik hebben zou uit

deeze in zig zelf keurlyke Ontdekking, welke myn
arbeid en moeite genoegzaam zou vergoeden , door

betoogende blyken aan de hand te geeven van een

Zaak, omtrent welke veele Geleerden nog niet

overtuigd waren.

Dit denkbeeld moedigde my aan , en ik ver-

nieuwde myne nafpooringen. Ik deed gaten maa-

ken op verfcheide plaatfen van het Gebergte , et\

dikwils zelfs verfcheide maaien in ecnige Jaaren.

Myn vuurigheid werdt door den nietigen uitllag

geenszins verdoofd, en een Oud man , uit een der

Voordeden van deeze Plaats , bragt het zyne toe

om dezelve weder op te wekken. Op zekeren dag,

éenige Stukken van dit Hout ziende , welken ik

had opgeraapt , zeid' hy my , dat het hem te bin-

nen fchoot , op den top vah dit Gebergte , over de

zeftig Jaaren geleeden , e^n geheel Blok van deeze

Steenen te hebben gezien , dat secr wel geleek naar

den
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éen Stam van eenBoom , en dat hy rondom dit Blofc

gegraven hadt , toen nog een Jongen zynde , om
met gemak daar van Stukken af te kunnen bree-

ken.

Hy wees my de plaats aan , zo hy zeide , en ik

begaf my derwaards met den Heer Guettardj'
een der Leden van de Akademie , die voorleeden'

Zomer te Eftampes kwam, om eenige dagen byzy-

ne Bloedvrienden te blyven , en wién ik een taa-

melyk fraay Stuk van dèeze Steenen vereerde.

Door hem werd ik aangemoedigd met dien iever
,

welke •, zo de geheele Wereld weet , hem gewoon

is voor alles , 't gene de kenniffe en volmaaking der

Natuurlyke Hiftorie kan bevorderen. Hy moedig-

de my aan , zeg ik, om geen moeite te f];jaafen , tot

dat het my gelukken zou.

Sedert dien tyd heb ik myne uiterlle poogingeti

aangewend. Het gedeelte van den Berg, dat dé-

Gryzaard my aangeweezen hadt , heb ik , ten min-

fte twee Voeten diep, doen omfpitten, en 'er hem
verfcheide maaien op laaten klimmen , zonder iets

ter wereld te ontdekken.

Eihdelyk zette ik 'er , opVrydag den 10 Novem-

Ier laatftleeden , weder Volk aan 't werk , daar ik

liiet van af ging , en terwyl een derzelven , 's na-

middags, zig te ruften hadt gelegd, nam ik het

Werktuig , waar mede hy groef, om zelf, op ver-

fcheide plaatfen, in den Grond te voelen. Wan-
neer ik wel zes of agt Roeden laager gegaan was

,

dan zy werkti^n , kwam ik aan een plaats , daar 't

IV. Deel. C 4 ^nd
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Zand zeer vogtig was , en daar in graavende

,

vond ik , omtrent op twee Voeten diepte , iets

,

als een Steen, dat tegcnftand boodt. Toen het

Zand aldaar weg geruimd hebbende , zag ik een

"Wortel Verfteend Hout , welken ik deed ontbloo-

ten, en die my bragt tot den Stameenes Booms
van de zelfde natuur.

Deeze Wortel hadt, v^n zyn end af tot aan den

Stam, waar hy aan vall was, ten minite vyf Voe-
ten langte : nog vyf vondt men 'er , die ook daar

aan vaft zaten, doch zo lang niet M^aren. Ik liet

verder alle de deelen naauwkeurig ontblooten van

deezen Stam, die, gelyk men wel denken kan, in

deezen toeftand my een zeer aangenaame Vertoo-

ning uitleverde. De Boeren zells, wien het niet

te deeg bekend was naar welk ding ik hun deedt

graaven , jftonden 'er over verbaasd. Het was , zo

fommigen hunner oordeelden, een Steen, dieWor-
telen en Takken hadt gefchooten als een Boom

;

het was , zo anderen dagten , inderdaad een

Boom ; doch hoe kon (dus redeneerden zy) die

Boom een Steen geworden zyn?

Ik poogde den Stam, in zyn geheel, t© doen

opligten door kragt van Heftuigen ; maar de ver-

fcheiderley ftreeken en kromten , die de Wortels

hadden gemaakt toen zy Hout waren, zyn oor-

zaak geweeft dat zy gemakkelyk braken en afge-

fcheiden werden van den Stam , in verfcheide

Stukken van verfchillende langte. De middelmaa-

tige en kleinfte Wortels zyn niet volkomelyk ver-

fteend
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fteend geweeft , ten minfte was haare zelfïtandig-

heid zo broofch , dat zy m het Zand bleeven , on-

der de gedaante van Stof of Affche. Men heeft

reden om te denken, dat, toen de Steenwording

zig medegedeeld heeft aan deeze Wortelen , de-

zelven byna verrot waren, en dat de lïoutige dee-

len , die dezelven famenftelden , te veel vaneea

gefcheidén zynde door deVerrotting, de vereifch-

;e Vfiftheid niet hebben kunnen bekomen tot eene

waare Verfteening.

. Daar zyn yan den Stam ook Stukken afgefchci-

den, onder anderen een, in 't welke de houwen

vandenByl, die gediend heeft om den Boom af

te haklcen, zeer zigtbaar waren. De Scam heeft,

op zyn dikfte , eenen omtrek van byna zes Voe-

den : van onderen , tot aan zyn allerhoogfte ge^

deelte, is hy dr-ie Voeten en agt of tien Duimen

hng: zyn zwaarte is, tenminfte,vyf- ofzeshon-

derd Ponden (*). De Stam, gelyk ook deWortels,

waar van ik Stukken heb die dertig, veertig, ja

tot tagtig Ponden weegen, heeft nog alle de fchyn-

baarheden van Hout te zyji; gelyk Baft, Spint,

hard

(*) [Dit komt niy voor, met de dikte van den Stam,

en de zwaarte der Stukken van de Wortelen niet overeen

ie ftemmen : zo dat ik geloove, dat daar een drukfeil

fchuilt, en dat het vyftien- of zeftienkonderd Ponden moet

zyn: want daar op zou het omtrent uitkomen , indien

men den lighaamelyken Inhoud van deezen Stam op 9
Kubiekvoeten , en deszelfs zwaarte op di^ van Keifteet»

rekende.]

IV. Deel. C 5
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hard Hout, Rottigheid, groote en kleine WornU
gaten, ja zelfs de uitwerpzels van de Wormen.

Alle die verfcheiderley dcelèn zyn verfteend , doch

20 hard en vaft niet als het Houtig Lighaam of

Hart van den Boom , 't welk volkomen gaaf moet

geweeft zyn, toen het door de Steenmaakende

deeltjes werdt bevangen. Dit Hart is veranderd

in een waaren Keifteen van verfchillende koleuren^

Vuurende ilerk als 'er met Staal op gcflagen

wordt, engeevende, na dat het geflagen of ge-

wreeven is, een zeer zwaaren Zwavelftank; 't

welk de Boeren , wanneer zy brokken van dit

Hout vonden , daar aan den naam dcedt geeven van

Donderjieeh.

Zie daar het Verhaal der öntdekkinge van dit

fraaie Stuk. Ik zal nu myne giflingen opgceven

over den Boom zelf en deszelfs Verfteening.

Ik heb hem gevonden binnen in 't Gebergte,

leggende byna Waterpas
,
gekeerd naar 't Ooftcn.

De groote Wortel , die minder diep lag dan de

Staffl , ftrekte naar den tegenoverkant , dat is,

haar 't Weften. De Stam was met nieer dan vier

Voeten Zands bedekt, en de Wortel maar met

twee ,
gelyk boven reeds gezegd is.

De Boom , waar van deeze Stani , voor zyne

Steenwording, een gedeelte was, zal waarfchyn-

lyk door de Weftewinden omver gefmecten zyn,

en afgebroken daar hy naar 't Ooften tegen den

Berg aanviel. Men zal, met den Byl, het ge-

deelte, 't welk boven den Stam uitftak, hebben

af-
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afgehouwen. Dewyl de Stam, m 't vallen, ge-

fpleeten, en het een foort van Hout is geweeft

,

regt van Draad, benevens andere waarfchynlyk-

heden , waar van ik 'er eenigen zal te berde bren-

gen : zo komt het my geloofbaar voor , dat het

.een Boom zy geweeft , die bekend is onder den

haam van Haag-Beuk (Carpnus). Want, in de

eerfte plaats , is de Schors of Baft van zulk een

Boom altyd glad , en wordt , wanneer zy begint

te rotten, geheel zwart. De Baft nu , die aan

tnynen verfteenden Stam en de Wortelen geblee-

ven is , vertoont zig glad en zwart van koleur. Dat

meer is, ik heb met een Vergrootglas, naauwkeu-

rig , de zelfftandigheid en het geweefzel van ver-

fcheide Stukken Haag-Beuken Hout onderzogt,

en die vervolgens vergelykende met Stukken van

deezen Verfteenden Stam , bevond ik 'er het zelf-

de famenftcl , den zelfden draad ,
gelyke zelfftan-

digheid en fchikking in : ik heb 'er gelyk foort van

Poren en Vezelen , zo overlangs als dwars leggen-

de, in waargenomen : ja zelfs heb ik'ereeneby-

zonderheid in gevonden , welke deeze Boomen ge-r

meener is dan anderen , te weeten , dat derzelver

Wortelen , in 't byzonder de dikke , doorgaans

krom en byna altyd platagtig zyn.

Het Stuk , waar in de houwen zyn van den Byl,

èn dat zig van den Stam heeft afgefcheiden , is dan

juift het gene, daar de Boom afgekapt zal zyn ge-

weeft. De Stam is aan die zyde kortft , om dat

tv. Deel. men
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men hem, zo laag als 't doenlyk ware, zal hebbetx

afgehouwen , en aan de andere zydc hem gelaien

in dien ftaat , waar in hy zig bevondt toen de Boom

afbrak. Dewyl nu, ten tyde toen dit is gebeurd

,

de Stam , wegens den maatigen prys van het Hout,

de moeite en koften niet waardig geoordeeld werdt

om hem uit den grond te delven, heeft men hera

laaten blyven gelyk hy was. In den droogften tyd

van 't Jaar zal hy, door de Winden, met Zand

bedekt geworden , en allengs geheel daar on-

der begraven zyn : waar toe de Stortregens ook

zullen gedaan hebben , met een menigte Zands

van boven van 't Gebergte derwaards te voe-

ren.

Dat de Boom , op deeze plaats , niet anders dan

uit Zaad is voortgekomen , kan door twee rede-

nen bewcezen worden. Eerftelyk, om dat de

Stam van qnderen geheel puntig en in een enkele

Spil eindigt, 't welk niet gebeurt aan een verplan-

ten Boom, wiens Spilwortel altyd is afgeftoken ;

ten tweeden , dat de verfcheiden Laagen van Zand

en andere Stoffen, daar dit Gebergte uit famcnge-

fteldis, geenszins ondereen gemengd waren, leg-

gende allen volkomen horizontaal,

De Natuur heeft, in deeze fraaie Verftccning,

gebruikgemaakt van even de zelfde middelen, als

in allerley ander foort van Verfteeningen: ik wil

zeggen , dat zy zig bediend heeft van een zeer klei-

ne Water-Ader.

Het
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Het IS geen bloote Gifling, noch OnderftelHng,

die ik hier bybreng. Ik heb die Ader gevonden

onder 't delven , dat ik heb laaten doen ; leggende

tuiTchen een laag van Kryt en zeer fyne gladde

Mergel, en eene laag zeer bruine Kley, die 't

Water ophieldt. Deeze laag Kley heeft, op 't

allermeefte, maar twee of drie Duimen dikte, en

even zo is 't ook met de laag van Kryt en Mer-

gel. De Kley legt ter diepte van drie Voeten

,

of daar omtrent. Regt nederwaards, door de-

zelve heen, graavende, vondt men eene bedding

van zeer zwart Zand , en de laag Kryt was be-

dekt met Zand van de zelfde koleur. De laagen

van dit Zand; zo beneden de Kley, graavende

altyd loodregt nederwaards , als boven de laag,

Kryt ; ter diepte van een Voet , op ieder van dee-

ze plaatfen, waren min of meer bruin, naar dat

zy nader of verder af waren van de zwarte laag

Zand. Ik heb dit Gebergte, federt myne Ont-

dekking, nog verfcheide maaien bezogt, en 'er,

in een groote uitgeftrektheid , altoos de zelfde bed-

ding van Kley en van de andere laagen, met zeer

weinig verfchil, in gevonden.

Deeze Water-Ader zal, derhalve, in den ge-

melden Stam kleine en ten uiterfte fyne deel-

tjes , van Kryt en Zand
,
gevoerd hebben ; bren-

gende ook met zig zeer fyne deeltjes Kley , wel-

ken het hadt ontbonden en medegefleept. De
verfcheide laagen van zwart Zand, in welken

IV. Deel. men
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inen kleine brokjes Metaal of Talk beipeurt
,

kunnen vervuld zyn met Zwavel- en Zoutagtige

Stoffen : het Water zal zig ook daar mede tjela-

den en deeze Zwaveldeeltjes gebragt hebben in

de tuflcheniumiten der allervaftfte deelen van het

Hout , die nog niet begonnen waren te verrot-

ten , en welken , met de andere Steenmaaken-

de Stoffen , de deelen van deezen Boom zullen

hebben geformeerd , die in Keifteen zyn veran-

derd : daar middelerwyl de andere deelen , zo

van deezen dikken Stam als van de Wortelen,

die de koleur of de hardheid van Keifteen niet

gekreegen hebben
,

geen genoegzaame weer-

ftand en gebondenheid zullen hebben gehad, (uit

hoofde van een beginzel van Verrotting,) wan-

neer de Steenmaaking ftondt te gefchieden , om
in de Poreufe deelen, als ook in de Vezelen en

Buisjes, die tot voedzel dienden van den Boom
en tot den omloop dur Sappen, deeze kleine deel-

tjes Zand , Mergel , Kley en Zwavel te hou-

den. Dit heeft , in byzondere gedeelten van

deezen Boomliam , verfchillendc foorten van Ver-

fteeningen gemaakt , zynde meer of min hard en

meer of min gekoleurd , naar de fchikking der

deelen van het Hout, en naar den flaat, in wel-

ken hetzelve zig bevonden heeft, toen de Steen-

maakende Deeltjes daar in drongen en ingelaten

werden.

Voor dat ik dit Vertoog befluit , zal 't niet

on-
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cndlenftig zyn te zeggen , dat ik gemerkt heb ,

hoe een menigte brokjes Hout , gehakt en klem

gemaakt door 't kappen m(?t den Byl of op een

andere manier , en gevallen zynde op verfchil-

lende plaatfen van den Stam , aldaar zyn aange-

kleefd en niet dan een zelfde Lighaam met deq

Stam fchynen uit te maaken: nogthans dezel-

ven fterk krabbende met den Nagel , of met

eenig ander hard ding , fcheiden zy 'er gemakke-

lyk af. Zy zyn op verfchillende wyzen ge-

plaatft 5 en volgen den draad van 't Hout niet

,

ten zy door toeval in die ftreek geraakt zynde.

Op eenige plaatfen vindt men 'er zo groot een me*

nigte van, en die zo klein zyn, dat ik geen zwaa-

righeid maak om te gelooven , hoe het Lighaam

van den Boom , dat van onzen Stam is afge-

fcheiden gcweeft , eertyds op deeze plaats zal

aan ftukken gezaagd zyn, en dat van dit Zaag-

zel aan den Stam zig gehegt zal hebben. On-
ze Water -Ader zal alle deeze kleine deeltjes,

't zy Spaandertjes of Zaagzel , door een foort

van Kalk of Sement daar aan hebben vaft ge-

maakt.

Myne Giffing , in deezen , is te waarfchyn-

lyker , om dat op de plaatfen , alwaar deeze

Stam gefcheurd of gefpleeten was , en een te

vryen doorgang aan 't Water liet , het ledige

vervuld ware met dit foort van Sement. H£t
zelfde heb ik waargenomen op die plaatfen, al-

.. ' ÏV. Deel. waar
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waar de oppervlakte van het Hout verrot en het

hart gezond gebleeven was ; zynde de holte al-

daar ook met zulke Stof vervuld. Ik heb Stuk-

ken van den Stam, waar op deezeverfteendeSpaan-

dertjes van het Hout , zeer duidelyk en klaar

,

kunnen gezien worden.

Eindelyk , ik verbeeld my j dat het beloof

der Waarneenüngen , welken ik liier heb by-

gebragt , en inzonderheid de Stam , die een duur-

zaam en betoogend Gedenkftuk van deeze Ont-

dekking uitmaakt, voor altoos de mogelykheid

der Verfteening van de Houtige deelen vaftftclleii

zaL

H.

KA-
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NADERE AANWYZING
V A N H R T

WEEZENLYK VERSCHIL
TUSSEN

HAVER ENROGGE;
dienende tot een vervolg o? de
Aanmerkingen nopens het
veranderen van de eene
soortedeezerGraan-

gewassen in de
ANDEREi

f;«s?ö"ö"0ö^^ 0" oWWé o o taö.^000:^

ff IN Sweeden", fchiyft de Wel Ed. Heer van

Marteville ,
(federd de uitgaave onzer

voorige (*) Aanmerkingen) „ zien de Verdedi-

„ gers van de Vcranderinge der Haver in Rogge

„ van hunne meeninge nog niet af". Gelooft men

hunne berichten, zoo zyn 'er Proefneemingen ^-

welken liet gefchil befliflen. Wat 'er van die

Proeven zy, zullen wy, naar alle waarfchynlyk-

hcid , in 't kort den Leezeren der Uitgezochte

Verhandehngen kunnen mededeelen.

Ondertuffen mag men met reeht zeggen , dat de

Sweed-

() In 't vourige Deel deezer Verhandelingen , bL

481.

IV. Deel, D
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Sweedfe Heeren Voorftanderen dier Metamorphofa

weinige reden hebben om den Dedu6tie-fchryver ,

hunnen Landgenoot, te bedanken voor de moeite

y

welke hy genomen heeft, in 't wederleggen van de

Bewysredenen hunner Tegenftreeveren; als door

welke wederlegginge aan hunne zaake deeze groo-

tc ondienft is gedaan, dat 'er de geoefende wereld

uit geleerd heeft , dat de yvcrigfte Voorftanderen

derbewufte Graan- verandermge, inSweden, tot

nog toe geenszins de rechte Lieden zyn, op wel-

ker Oordeel en Kundigheid men zig kan vcrlaa-

ten.

In eene zoo verlichte eeuw , als de tegenwoor-

dige, de Verbetering van 't tiavergraan in Rogge

te beweeren op zulke gronden , als dat'er ^ by voor-

beeld, ti'it de hloou aarde ^ en zonder Zaad van haa-

re foorten, verfchcide P/<^«^i?;? kunnen voortkomen'^

zoo wel , als dat 'er Gedierten; gehooren voorden , zon-

der hevruchtinge -van hunne moeders , is zoo veel als

zig zelf te wederleggen.

Men zoude, dunkt ons, den gemeldcn Voor-

lïanderen moogen raaden , dat zy toch over 't ftuk

niet redeneeren , en zig aUeenlyk maar by de Proef-

ondervindingen houden , aveiken hunne mecninge

begunftigcn. Daar naauwkeurig genomene , alom

herhaalde en ontegenfprecklyk duidelyke 'Expr'i-^

menten de groote Zaak afdoen , wint men met re-

deneeren even weinig, als men met praaten vor-

dert om haar vals te maaken. Ligt zou ook de een

ofanderYveraar, onder de Sweedfe Godgeleerden,

der
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Öer Voorftanderen Deduclien ongunftig kunnen op-

vatten, en uit hunne redenkavelingen dit haatelyk

gevolg trekken, dat zy Moses tegenfpreeken

,

die ons. Genefis I. vs. 1 1 en 12 , leert , dat God by

de Scheppinge der Planten het zoo gefchikt hebbe^

dat de Kruiden en Boomen elk hun byzonder Zaad

geeven naar hunnen aart, om. gewaffen van het zelf-

de geflacht' en van de zelfde foorte uit te leveren

,

ien geene anderen.

Verre is 't 'er dan van daan^ dat wy door dre

Dedudie overreed zyn geworden, om de bewufte'

Verandering van de eene Graanfoorte in de andere

toe te ftemmen. De Proefneemingen zelfs van ver^

fcheide Mannen van achtinge m Sweden, op wel-

ken de Deduétie-Schryver (*) zig beroept, heb-

ben ons daar toe voor als nog niet bewoogen. En

terwyl men toch wat wacht naa het nette be-

fcheid van die aanmerkenswaardigê Proefneemin-

gen , hebben wy het m den zin gekreegen , den

Beminnaaren der Natuurlyke Hiftorie ondertuffen

een Stukje te vertoonen eil in overweeginge te

geeven, waar uit zy zuUen kunnen opmaaken, of

we tot nog toe reden hebben gehad, dan niet , om

te beweeren^ dat de Verandering van Haver- in

Rogge-gewas ONMOOGLYK, én bygevolg, door

geene Proefneemingen altoos, té bewerken zy.

Dit

(*) A NOKT

Y

MUS, in de Oeconomife Couranten van

Stockholm, van den ï4den, ziften, aöften OdoUr ea

4den November 1758.

IV. Deel. D 2



52 Nadere Aanwyzing van 't Verschil

Dit ftukjc beftaat eenvoudig in de Befchryving

der beide Graanen, en in eene Plaat , op welke de

Haver en de Rogge in derzelver Partes Fruchjica-

t'ionis , of tot de Vruchtmaaking behoorende Dee-

le4i, worden voorgefteld-, en in welke de Leeze-

ren dus zeer duidelyk zien kunnen, Waar in de

twee Gewaffen met eikanderen overeenkoomen

;

Waar in zy verfchillen; Welke deelen gevolgelyk

(^eens onderfteld zynde dat Haver in Rogge zou

veranderen) hun maakfel niet alleen verliezen zou-

den , maar ook Wat daar van te niet gedaan , Wat
daar by gevoegd,Wat verplaatft zou moeten wor-

den , om een zoo mirakuleus Verfchynzel voor den

dag te brengen.

Zie Plaat XXVIL

Befchryv'wg der Deelen van de Haver,

De Haver, die in Holland en elders

gemeenlyk tot voeder van de paarden

,

enz., gezaaid, en by de Kruidkundigen

voor de gemeene Witte en Zwarte (*)

Haver van Gaspar Bauhin gehouden

Fig. A. word, fchiec uit het opperfle van haaren

Halm , fl, op ouderfcheidene afïlanden

,

aby

(*) De Zwarte en Witte Haver verfchillen niet dan in

de koleur van de bekleedfeien van 't Koorn of Haver-

zaad, en worden daarom voor een' en de zelfde foort

gehouden; maakende het verfchil van koleur flegts een

toevallig onderfcheid in de planten.

,
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a by b c , c d, verfcheide dunne en ruu-

we takjes, waar aan é-én, twee, ofmeer-

der Bloemknoppen , ieder weer aan haar

byzonder fteeltje gehechc, vry en los ne-

derwaarts hangen. En dewyl de eerften

of onderflen van die takjes doorgaands

langer en uitgebreider zyn , dan die op
hoogere afftanden groeijen, zoo krygt

hier van daan het geheele geftel van die

vruchtbevattend gewas de gedaante vaa

eene pluira. Fig. A.

Fig. B. C. Elke Bloemknop (Fig. A.e. e. e.) van

deeze pluim beftaat uit eene cweeblade-

rigeKelk, fl,&, en twee bloempjes, c,^.

Zy heeft gemeenlyk aan haar bovenein»
'

de ééne lange naaide of baard {Fig. A.

f. f. f. Fig. C. e.) fchoon 'er wel aan de

zelfde pluim zulke knoppen gevonden

worden, die geene naald' of baard heb-

ben. C^^- A' g g g- Fig- B.) Ja , men
ziet fomtyds pluimen van de Haver^
welker bloemknoppen in 'ï gehekl
BAARDELOOS Zyn (f).

Fig:

(f) Hoe onvolmaakt en duifier ook de Ouden de Plan-

ten befchreeven hebhen , kan men echter uit de befchry.

vingen, welken Dioscorides, en naa hem veele Au.

cteuren, van de Haver gegeeven hebben, genoegzaam ze-

ker befluiten, dat zy tot voeder van hunne heeften, en

tot andere gebruiken meer , eene van onze Haver ver-

fchillende foort geteeld hebben : want zy vergelyken de

bloemkndp van hunne Haver by eenen Springkhaan, (Lo-

c'ijla), [zie Dodon/eus Kruidboek, pag. m. 823, de-

welke omtrent eene overzetting geeft van de Griekfe be-

fchryving van Diofcorides. Lib. II. c. CXVI.] omdat uit

XV. Deel. D 3
de
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Fis. B. C. De twee bloempjes van de Haver, c,

d, verfchillen in Hechting' en Grootte:

want het bloempje c , welk tegen hec

kelkblad, a, aanligt, is altoos 't groot-

fle; ruftende dit kelkblad onraiddelyk op

den grond der Kelk, en draagende op hec

midden van zynen rug (Fig. C c.) de

naald' of baard, e; ten zy de bloemknop
baardeloos ware (Fig.A, g gg Fig. B c.)

Fig.B.C. Het andere bloempje, d, omtrent half

zoo groot als het eerfte , flaat op een

fteeltje aan de zyde van het breedfte kelk-

blad, &, t, recht tegenover de grootere

bloem, en word door dezelve veelal om-
vat. Dit bloempje is in onze gewoone
foort van Haver altyd baardeloos.

Voor het overige koomen deeze twee

bloempjes overeen ; waarom wy in de

volgende nadere befchryving van dedee-

len der Bloem en Vrucht alleen het groot-

fte van de twee befchouvven zullen.

Fig,

Js bloemknoppen twee baarden te voorfchyii kwamen

,

gelykende naar de fpringers of achterpooteii van een

Springkhaan. Dit nu heeft geene plaats in onze gewoo-

ne Haver, maar wel in die foort van Haver, welke het

bekleedfel van 't Zaad ruig en als met een zilver dons be-

zet hi-eft, en twee, fomtyds ook drie bloempjes in ééne

Kelk draa^^t, waar van v/y eene bloemknop in Fig. D.

vertoonen. Of deeze nu de waare foort der Ouden zy,

durf ik , by gebrek aan voldoende bewyzen , niet bepaa-

len; maar zegge alleen, dat zy 'er nader bykomt dan on-

ze Haver , welker bloemknoppen oneigenlyk mede Lo-

cujics of S^ringkbaanen ïrenoemd worden.
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fi§» B. C. De Kelk beftaat uit twee dunne vliezi-

ge bladeren, a, è, dewelken aan hunne

ondereinden beiden hetbloemfteelje, i,

omvatten. Zy loopen van daar langk-

werpig, uitgehold, en gaapende (dus in

form van een boot of fchuitje, Fig E,}

in eene baardelooze punt uit. Zy zyn
beiden geftreept; doch het fmalfte, a,

a, heeft flegts 7 , en het breedfte, b,b,

(en Fig. E,) preepen. De randen en de

groeven tuffen de reepen zyn doorfchy-

nende.

Fig. F. De Bloem is medeTweebladerig,i^zg.

F. a, b; doch deezc bladeren zyn zeer

verfchillende van zelfftandigheid en ge-

daante met de voorgaande. Het buiten-

fle blad, «, heeft wel de gedaante van
Fig* G. een fchuitje, doch waar van de randen

een weinig binnenwaarts gerold zyn :hec

is hard als kraakbeen , en boven aan ruuw
als robbenvel; over de lengte is het ge-

ftreept; maar de middelfte of rugftreep

(die als 't ware de kiel van 't fchuitje uit-

Fig. F. maakt) loopt flegts tot de helft van den

rug; alwaar zy het Ijghaam van het blad,

c, verlaat, en buiten hetzelve voortloo-

pende maakt zy de naaide of baard, d,

met welke deeze bloem doorgaands voor-

zien is : doch in de baardelooze bloe-

men loopt die middelfte ftreepmede tot

aan den top van 't blad voort, De
Baard, d, koomende dus uit en ruften-

de op het midden van den rug, c, is

ruuw in 't behandelen , en onder dik-

ker, tot dat zy, buiten de bloem uit-

JV. Dekl, D 4. koo-
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koomende, een knietje of lidje maakt,
van waar zy dunner, en gemeenlyk (ten

minften in de ruige en fommige andere

byfoorten van den Haver) buicenwaarts

geboogen is
;

gelykende dus vry wel
naar de achterfle beenen van een Spriogk-

haan. [Zie Figuur D^
Fig.F. Het binnenfte bloemblaadje, h, is

kleiner, teder, en doorfchynende. Het
vertoont zig in den eerflen opflag een-

voudig, eyrond, en rondsommemethaair-
tjes bezet, gelyk de Oogleden van fom-
mige dieren ; doch het is een Follicidm

comprejfus ,
planus , een toegedrukt zak-

Fig. H, je (Fig. H.) waar van de rug plat is en de

zyden met haairtjes bewafTchen zyn. De
voorzyden zyn twee dunne, doorfchy-

nende Vliesjes , die voor den bloeityd

tegen den rug aangedrukt liggen, en in

het lang als twee lippen tegens eikande-

ren fluiten. Omtrent den bloeityd ver-

wyderen zig deeze lippen van eikande-

ren en van den rug, en laaten uit haare

Fig. L opening (Fig. l.) de flyltjes (Fig. K.} en

K. L. het Vruchtbeginfei (Fig. L ) glippen; en

alsdan krygt de Haverbloem de gedaan-

te als by Figuur F verbeeld Haat, in wel-

ker midden men de Styltjes en hec Vrucht-

beginfei ziet.

Fig. K. De Styltjes zyn drie in getal [zie Fig.

. K. vergeleeken met Fig. F.] Zy hebben

dunne draadjes , a , en langkwerpige ,

gegroefde, flofknopjes, c. Deeze Styl-

tjes vallen niet buiten de bloem; waar-

fchynlyk omdat de bloem nederwaarts hangt.
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Zy verdroogen binnen dezelve naa den
bloeityd.

fe L. Het Vruchtbeginfel heeft de gedaante
van een omgekeerde Kegel, 0, en is ge-
heel met Borllels of Haairen bewaffchen.
hebbende ook twee fchubbetjes

, gelyk
de Rogge. Twee Styltjes, c, c, eenig-
zins gepluimd , ftaan op hec Vruchtbe-
ginfel tuflen en bereiken omtrenc de
helft der hoogte van de Stofknopjes
(Fig. F) De Hoofdjes, Fig. L, rf, d,
zyn omgeboogen. Het Zaadhuisje word
hier gemaakt door de beide bloemblaad-
jes, die zig, naa den bloeityd, weder
fluitende

, het Zaad of Koorn zoo vafl:

houden
, dat het door 't dorfchen 'er niet

^g M. uitvalle (Fig. M). Indien men echter
J'-'g. jN. het bekleed fel open doet, vind men eca

plat en langkwerpig Koorn , 'c welk aan
de eene zyde eene fleuf of groef heeft,
en voor 't overige met een fyn dons o-
verkleed , en van boven met een ruig
kroontje verfierd is. (Fig. N.)

Befchryv'wg derBeeJen van de Roo-,^g'-

De Rogge draagt haare bloem en vrucht
in eene Aair, (Fig. 1.)

Fig. l. Tot dit einde word gaande weg het
opperlle van den ronden en ruigen Halm,
I

, eene platagtige As , 2 ,
[axis] , dewel-

ke, uitveele leedjes famengefteld, (2,/^:

4,5:) degeheele aair midden doorloopt,

Ttr T>
^" langkzaam, zoo in de lengte, als in

IV. Deel. Dj dé
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de breedte der leedjes , vermindert ea
eindigt

Elke lid (3, 4: 4, 5:) van deeze As
is langkwerpig,glad, en blinkende. Zyn
voetftuk is plat ; zyn boveneinde bree-

der, uitpuilende, en met een hoofdje

voorzien. De randen daar van zyn ruig

of met een zilveragtig dons bezet, het

vpelk van onderen op geduurig langer

word. Allerlangfl is het aan 't boven-

einde of hoofdje , alwaar dit dons de Kelk
omvat. Zie Fig III. i , 2.

In de hoUigheid van die Hoofdje hech-

ten zig , voor eerft , het voetftuk van

het volgend lid , en ten anderen de

Bloemknop (*): doch met deeze beurt-

wifleling , dat als het eerfte Hoofdje het

voetftuk van 't tweede lid op zyne bin-

nenzyde, en de Bloemknop op zyne bui°

tenzyde gehecht heeft , dan op het twee-

de Hoofdje de Bloemknop aan de bin-

nenzyde, en het voetftuk van het derde

lid op de buitenzyde ftaat, en zoo ver-

volgeuds beurt om beurt (Fig. I. 3, 4:

4, j: en 6, 7: alv/aar de Bloemen een

weinig op zyde gedraaid zyn). Hier

door.

(*) Hoewel de gedaante , die uit het Samenflel van

Kelk en Bloemen vloeit (Flg. II. III. IV.) hier weinig be-

antwoort aan het gemeene denkbeeld van eene Bloem-

knop, zoo heb ik echter noodig geoordeeld my vandee.

ze fpreekwyze alhier te bedienen, omdat ik dezelve ten

opzichte van de Haver heb gebruikt, om aldaar de Lo-

ctijlce, of het Samenflel van Kelk en Bloemen aan te

dulden.
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door, en omdat elke Bloemknop juiffc

de helft van den omtrek van de Aair om-
vat , pronkt decze aair rondsom met
bloemen , en toont niet , dan by het eer-

de lid, haare bloote as.

Fig. II. en In elke Bloemknop (waar van v.'y 'er

III. ééne van de buitenzyde in Fig. II, en
ééne van de binnenzyde te zien , ver-

toonen in Fig. UI.) onderfcheiden wy
eene tweebladerige Kelken twecBloemp-
jes. De Kelk (1,2} heeft van wege
haare gedaante en kleinheid meer over-

eenkomt met de Vezelen, welken de
Kruidkundigen y^f/'z/Jte of ftoppelen noe-

men , wanneer ze aan de oxels der bla-

deren v aft zitten, of Z?raci^e^,bloeibiaad-

jes, als zy (gelyk hier} aan de hechting

der Bloemen met de Plant gevonden
worden , dan wel met eene eigenlyk zoo
genoemde Kelk.

F'ig, II. en De twee Bloempjes CSj 4) zyn even

111. groot en hebbeneene gel ykvormige hech-

ting met de Plant; want zy ruften beide

onmiddelyk op het hoofdje , zoo ftraks

befchreeven, en het welk men hier als

den grond van de Kelk moet aanmerken.

Beiden hebben zy op haaren top eene

lange Baard, en dewyl zy nergens in van
eikanderen verfchillen , kan men hier

volftaan, met 'er ftraks maar één naader

te befchryven. Alleen merken wy nog

Fig. IV. aan , dat fommige Aairen drie Bloempjes

in elke knop hebben , waar van het der-

de, veel kleiner zynde dan de twee an-

dere bloemen , midden tuften de twee

IV. Deel. groo-
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grooteren op een fleeltje verheeven flaat,

komende echter met die grooteren in

ma-ikfel volkomen overeen. Fig. IV.

Dit vooraf zynde aangemerkt
, gaan

wy tot de Befchouwing van elk byzon-
der ftuk in Bloem en Vrucht over.

Fig. II. De Kelk (i, z) beftaat dan uit twee
lil. V. blaadjes: Deezen hechten zig, elk aan

zyne zyde (dus ver van eikanderen) op
den uiterften kant van het Hoofdje: Zy
zyn omtrent vier maaien korter dan de
bloemen, en gelyken uiterlyk vry wel
naar een Els.

Fig. VI. Doch by nader onderzoek vertoonen

zy zig als een goot, welker lleuf zeer

eng is, omdat de zyden Heil opwaarts

en byna tot elkander toegedrukt flaan.

Deeze zyden zyn dunne doorfchynende

Vliesjes , van boven fchuins naar den

rug toeloopende. De rug is ftyf, met
korte haakjes bezet, en loopt in eone

ruuwe baard uit. Z'iq Fig. VI. a. en de*

zelve wat vergroot , Fig. VI. b.

Fig. V. en De Bloem (Fig. VII , vergeleeken met

VII. Fig. V , alwaar de beide bloemen in haa-

ien bloeijenden flaat vertoond worden)

heeft ook twee bladen ; waar van hec

eene (F/g. Vil. i. en VIII.) breeder is

Fig V.VII. dan het andere ,
(Fig. V. j. 6. Vil. 2. IX.)

VIII. IX. Beiden hebben zy de gedaante van een
fchuitje, doch waar van het hol eng is,

door de recht opfliaande en toegedrukte

zyden.

Het breedfle of buitenfle blad draagt

yyf f]:reepen, twee fterken, op de voor*

I
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zyde, twee zeer flaauwen , op de bin-

nen zyde j en de vyfde of middellle

maakt den rug of kiel uit , en is met
kromme doorntjes bezet, gelyk ook de

rand van de voorzyden.

Op de kop van dit bloemblad Haat een

;

lange Baard, die mede met weerhaakjes

bezet is. Het binnenfte bloemblaadje is

teder en doorfchynend ; de rug v7ord

van de opftaande voorzyden door twee

haairige lïreepen onderfcheiden, die ge-

noegzaam, doordien de rug binnewaarts

gevouwen is , tegens eikanderen aan-

liggen , (Fig. IX.) en dus te famen , als

'c ware , de kiel van dit bloemblad

uitmaaken. Fig. VII. 2.

Fig. X. De drie Styltjes (Fig. X , vergeleeken

met Fig, V en VIL) hebben elk hun af-

zonderlyk kort en fyn draadje, waar aan

elk een langwerpig en gegroefd flof-

knopje draagt. Deeze knoppen hangen
buiten de bloemen uit, en vallen by het

einde van 't bloeijen af.

Fig. XI. Het Vruchtbeginfel (i) isrondagtig,

en aan den top eenigzins ruig. Het ligt

in twee dunne fchubbetjes opgeflooten ;

(2, 2) het heeft twee pluimpjes, wel-

ker hoofdjes omgeboogen zyn.

Een eigenlyk gezegd Zaadbuisje vind

men hier niet; want fchoon de bloem-

blaadjes zig naa den bloeityd weder flui-

ten , en het koorntje bewaaren tot zyn
volkomen wasdom toe , zoo zetten zy
*er zig echter zoo vafl: niet om, of zy
laaten het rype koorn naakt, dat is, van

IV. Deel. alle
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alle omwindfel of bekkedfel ontbloot

^

uitvallen; blyvende zy zelf op den halm

in forme van eene air flaan.

Dit Koorn is kort, driekantig, onder
gepunt, van boven ftomp, en eenigzins

haairig. Eene van de zyden heeft eene

fleuf, en de anderen zyn glad en blin-

kende.

Hèt Verfchil tuffen Haver en Rogge ziet men

gevolgelyk klaar , v^anneer men het maakfel eu

den toeftel der onderfcheidene deelen met clkan-

deren vergelykt , als

'Figuur A, met Figuur I.

B,ofCmet- II. IIL

E. • VI.

F. . VII.

G. — • Vin.
. H. i. IX.
• K. •

—• X.
• L. XL
.

, M. N. XIL

Zeer ligt is ook uit deöze Vcrgclyldnge op te

maaken , welke aanmcrklyke veranderingen niet

alleen, maar ook Scheppingen van nieuwe deelen,

iiier zouden moeten plaats hebben, om uit het ge-

was van Haver , Rogge hervoort te brengen.

Te zeggen, dat die dingen, welken by het Ha-
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yergewas zouden moeten komen ^ of ook daajr

yan te niece gedaan zouden moeten worden, flegts

Klehüghden zyn, als Haairtjes, Haakjes, Baar^

den, een' andere proportie en gedaante der dect-

len , enz. , laat ik , zonder veele moeite te nee-

men om het te wederleggen , van de zoodani-

gen zeggen, die geen omgang hebben in de klei-

ne Natuur-wereld , en 'er niet om denken , dat

de benaaming van groot en klein alleen een be-

treklyk denkbeeld aanduidt. In 't geval van ons

tegenwoordig onderwerp , zyn Haairtjes , Haak-

jes , Baardjes , enz. , vergeleeken met dingen die

kleiner zyn , zeer groots dingen , en , in het ge^

was zelf, dingen , dewelken 'er of van te voo-

ren niet wierden gevonden ; of , te vooren daar

al in gevonden wordende , nu , door de voor-

gaande Herfcheppmg , daar uit volftrekt te niet

gedaan zouden zyn. Tot het hervoortbrengen

van Haairtjes &c. , daar zy niet waren , word
dezelfde daad van Almacht vereifcht , die 'er noo-

dig zou zyn om een arm of been te geeven daar

'er geen is.

By al 't gezegde zal ik nog voegen deeze aan^

merking , die op jaarlykfe Bevinding ruft , te

weeten, dat in fommige gedeeltens van Lapland

de Haver uitgezaaid , en het ryp gewas daar va$

ingeoogft word naa genoeg in den tyd van zes

Weeken. Terwyl zy ftaat te groeijen , maaijen'

de Lieden aldaar groote partyen af om het tot

toeder voor hun vee te gebruiken , maar naa de»
IV. Deel, win-
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"winter fpruit die afgemaaide Haver nimmer uit
^

'k laat ftaan dat zy Rogge voort zou brengen

,

2yndc altoos (als eene plant van maar één jaar)

gcduurende de winter , die daar op volgt, ge-

ftorven.

Ik zal my niet verwonderen , wanneer ik ver-

Tieeme , dat deeze en geene Liefhebberen uit den

Haver-akker , welken zy voorleeden jaar bezaaid

hebben, ten einde de betwifte proef te neemen^

deezen aanftaanden zomer eenige Rogge-aaircn

zien oplchieten, en vervolgends inoogften. Men
zal die Rogge , even als te vooren , zeer geree-

delyk aanzien voor een hervoortbrengfel van de

afgefnecdcn' en den winter overgellaan hebbende

Haver. Hardnekkig Ongeloovigen zal men mis-

fchien allen noemen, die dan nog van de on-

MOOGLYKHEiD der zaak' zelve zullen durven

Ipreeken. Ik voor my, heb myn antwoord ge-

reed , te Aveeten , dat uit proeven in het open

veld , op een akker , in een tuin , in den gemee-

nen grond , bloot ftaandc voor gevogelte , voor

andere dieren, voorden wind, of ook wel nu

of dan toegemaakt met lange paarden meft (die

zeer dikwüs uit Rogge -ftroo beftaat) mets be-

flisfends in deezen kan bcllooten worden. Hier

toe diende de proef op ecne andere manier ge-

nomen te zyn , door welke men verzekerd zyn

kon , dat noch in den grond eenige Rogge - zas>-

den geweeft waren , noch , naa het zaaijen van

de Haver , in denzelven overgebracht waren ge-

wor-
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"tvorden. Men moeft naauwkeurig gezifte blad-

aarde genomen hebben, in een houten bak, vart

genoegzaame langte , breedte en diepte : men

moeft daar in Haver gezaaid hebben , welke men

uit de pluimen eerft ter zelfder tyd daar toe dop^

te: ,men moeft dan over dien bezaaiden grond wit

zand gezift hebben , opdat alles aflleekcn kon

,

wat 'er van buiten op zoü moogen vallen ; of^

- om dit te beletten , moeft men de bak met

gaas befpannen of in een lugtig Oranje -huis

gehouden hebben, ter tyd toe, dat de Ha-

ver ver genoeg ware opgefchooten ; ziende

dagelyks zorgvuldig na , of 'er ook van buiten

ietwes bygekomen ware. Leverde dan de

Haver , den winter overgebleeven zynde , in de

opene lugt , Rogge uit , i/afz zdu men eerji vati

Ondervindinge kunnen beginnen te fpreeken ;

zynde , zoo als nu de proeven ftaan , de eenpaa-

rige gedachten , dat de voorgewende Rogge uh
Haver niets anders is, dan Rogge uit Rogge

^

en niet uit Haver ; uit Rogge , door toevallen

by de Haver in den grond geraakt ; uit Rogge ,

by gebrek aan kundige naauwkeurigheid , onder

het Uit/aad vermengd ; uit Rogge , mooglyk

jaaren in den grond verborgen geleegen ; uit

Rogge , miffchien door den eenen of anderen in

leugens zig vermaakenden Ipotboef , kort naa 't

zaaijen , by de Haver , op den zelfden akker ge-

ftrooid (*). Dus
(*) In 't zekere ben ik onderricht, dat, in een andef

IV. Deel. E ^^'
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Dus verre gefchrceven hebbende , word my

de volgende brief van den zeer vermaarden Hee-

re C. LiNNJEUS befteld, met wiens raededee-

linge aan den Leczer ik voor tegenwoordig ein-

dige.

N.

geval , met de daad iets dergeiyks voor eenige jaaren ge-

praktizeerd gevforden is; hebbende men , door deeze, in

der waarheid fchelmfe , bedriegcrye, verfcheide figuu-

ren, als van natuiirlyk in wezen zynde dingen, opge-

gceven, door welken het gemeen , en de Schryver zelf,

clendig misleid geworden zyn; daar dieiïguuren, onder-

tuflen , in 'c hoekje van den haard gebooren , en al hun

beftaan alleen aan de wiliekeurige vindinge en verbcel-

dinge van eenen Spotter verfchuldigd waren. De Zaak

is te gewichtig dan dat ik, op zyn tyd, dit geheim niet

opcnbaaren zoude.

BRIEF
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MTN BEER,

HEden ontfang ik den uwen van den lodea

December , op welken ik , fchoon thans

met andere zaaken zeer bezet, deezen kortelyk

ten antwoord fchryve.

Dat de Haver in Rogge veranderd zou wor-

den , IS eene in der daad verbaazenswaardige

Dwaaling onzer tydgenooten , met welke onze

naakoomeHngen lagchen zullen. Het bedroeft my
geweldig, dat zy hier uit myn Vaderland zy her-

voortgekoomen. Zy is in de herfenen van een

party Weetnieten uitgebroed , dewelken de huis-

IV. Deel. E 2 höu-
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^
houding der Natuur zoo wat oppervlakkig en van

verre hebben bekeeken , en deeze Graanver-

andcring geloofd , eer men proeven heeft geno-

men, die befliflende zyn. Zy hebben , door man-

ke en belachelyke experimenten , de zaak aan vee-

len doen gelooven.

Inzonderheid treft my het gezegde van die van

Gottingen , dat ik naamentlyk voorheen wel dee-

ze herfchepping ontkend heb , doch thans we-
gens derzelver waarheid' bynaa overtuigd ben.

Zoo lang ik by gezonde zinnen blyve , zal dit

nooit gefcliieden kunnen.

In 't Zaad -van de Meerlladeren [NeJumhoJ ligt

de plant in alle haare deelen zoo onderfcheiden-

lyk opgeflooten , dat eik leerling der Kruidkun-

de , dat zaad open maakendc , terftond die plant

voor de Nymp/jcea kent ; en op de zelfde wyze
zyn ook altoos , in de kleinfte zaaden , hunne

even volkomene planten opgeflooten , fchoon die

zoo klein zyn, dat zy van de meeften niet dui-

.delyk onderkend kunnen worden. Deeze in het

zaad opgeflootenc plant kan geene andere worden

dan zy te vooren is en geweeft is.

Ik heb deezen zomer naauwkeurig onderzoek

gedaan na de oorzaak der nu zoo gemeen gewör-

dene dwaaling, en ik heb ze gevonden.

Wanneer de gezaaide Haver , Rogge , enz.

,

ipruit , zoo fchiet 'er uit het eene einde van het

graankorentje (a) (Pl. XXVIL Fig. i.) een

fteel(0> en uit het ander, einde fchieten wortel-
'•'

- • ties
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tjes CO' Wanneer nu de voortfpruitende fteel

aan de oppervlakte van de aarde komt (O? zoo

fcliiet zy nieuwe en wel de waare v/ortelen (^, ^)

van alle kanten uit ; en die by (O vergaan in den

grond.

Ik heb in de Lente ontelbaare wortelen van

afgemaaide en geftorvene Haver uit den grond

genomen. Ik heb die allen, met het Haverkoorn-

tje nog in zyn rechte plaats , verdord bevonden.

Ook heb ik de wortelen van groeijende Rogge,

zoo als zy op eenen Haverkamp opgefchooten was,

uit den grond genomen ; maar nergens heb ik

daar aan hetRoggekoorntje gevonden (als 't welk,

naakt zynde , verrot) veel minder een Haver-

koorntje ; maar 'k heb hier en daar een Haver-

koorntje aan de wortels der Rogge vaftgehechc

gevonden of eene onrechte plaats^ d. i., niet hy 't

eerfte beginfel van leeven in (d) , maar in (Jj) , Vtg.

2 , zynde de reden, van dit Verfchynfel , omdat

de Roggewortels door alle de ruigte en vulnisjes

in den grond heenloopende , daar zy een Haver-

koorntje ontmoeten , hetzelve doorbooren. De
onkundige Yveraaren , dit ziende , hebben 'er ter-

ftond een zeer fterk bewys voor hunne meening

uit opgemaakt , fchoon dit bewys de ongerymd-

heid zelve zy. Nu en dan gebeurt het , dat 'er

eenige wortels en halmen van Rogge op een ak-

ker voor den dag koomen , dewelke alleen maar

met zuivere Haver, bezaaid was ; maar geduuren-

de de winter fterft de Haver altoos, en dan

, iV. Deel, E 3 gce-^
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geeven die Roggeplanten , den winter overbly-

vende, en zeer ruim ftaande , eene groote menigte

van halmen en aairen , dewelken de Bedriegers

tot bewys inbrengen, dat uit de Haver eene zeer

groote hoeveelheid van Rogge voorticomt.

Waar van daan die Rogge op de akkers koome,

heeft men nog niet duidelyk waargenomen ; maar

dit weet ik , dat by ons de Moffen , Leeurikken

en ander klein gevogelte , in den herfft , de over-

al op 't land geftrooide Roggekoorntjcs nyver op-

zoeken, en gints en her op de akkers omvlie-

gen , zoekende na meer. Alle de zaadjes , die

zy inflikken , worden in hunne maagen niet ver-

nield, maar zy ontlaften zjg meermaalen van gc-

heele en gaave Koorntjes ; daar deeze op de ak-

kers vallen , groeijen zy ligt op , ftervende de

Haver zoodra 't begint te vriezen , terwyl de

Rogge- en Tarwkorentjes den winter verduuren.

Dat de Rogge , op deeze wyze , voortgeteeld

geworden is, heb ik door ontwyfelbaare proe-

ven vernomen.

Dit geheel verdichtfel gevolgelyk is voortge-

koomen uit het toevallig geraaken van Rogge in

den grond, daar Haver gezaaid was.

Laaten wy toch maar met deeze raazende maa-

ling in fommige dweepagtige herfengeftellen , met

deeze overvallen van dwaaling , nog een jaartje

of anderhalf geduld hebben. Wy zullen eerlang

gelegenheid vinden om ze van de gantfe wereld

uitgelagchen te zien.

De
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De lieden , na welken Uw E. my vraagt (van

welker proefneemingen in de Stockholmfe Cou-

ranten zoo veel gezegd word,) zyn meeft , zo

niet allen , zulke menfen , die , 't breed op heb-

bende met , en verblind zynde door de meenin-

gen der Ouden , reeds aan de twyfelachtige Voort-

brenging [gensratto aquiwca] en dergelyke Ipoo-

keryen meer
, geloofden , eer dat de thans zoo be-

ruchte dwaaling verwekt en verfpreid geworden

is. Duizenden van de zulken hebben Haver ge-

zaaid om de proef te neemen , maar hebben niets

intebrengen , omdat de onderneemnig niet gelukt

is , terwyl zy vaft in de verbeeldinge zyn , dat

zy den eenen of anderen misflag begaan hebben

in 't werkfteUig maaken van de proefneeming.

Vaar wel' en blyf my geneegen.

IV. Deel. E 4 AAN-



AANMERKINGEN
OVER DE

MANIER
VAN

OOGLIGTING,
Welke in trein gebragt is door den Heer

Dav'iel , en federt door de la Faye

,

Sharp en andere voornaame Heel-

kundigen, verbeterd :

(Getrokken uit de

Memoir, de VAcad. Royalf de Chirurgie. Tom. II. ds

Philojöpb, TransaÜ. enz.)

HEt denkbeeld der uithaaling van de Staar,

tot de Oogligting , heeft ten allen tyde

zo veel voordeden gefcheenen te hebben , dat de

voornaamfte Heelkundigen dikwils zig daar mede

ophielden. Toen men meende dat de Staar een

Vlies was , zyn 'er , gelyk bekend is , verfchei-

de Middelen voorgefteld , en milTchien beproefd

,

om hetzelve uit het Oog te treldcen. Onder de

Ouden fprak men van een holle Naaide , om door

dezelve, wanneer zy in 't Oog gebragt ware,

de Staar uit te zuigen. Anderen wilden , door

de
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de holte van deeze Naald , een Cyther-Snaar in-

gedoken hebben met eene kronime punt, om daar

mede de Staar te vatten. Freytag ftelt een

Naald voor , zynde aan 't end Haaksgewyze :

Blancardus verbeeldde zig, dat in 't boven-

fte gedeelte van het Oog een kleine Infhyding

kon gemaakt worden , door welke men met eene

Naaide, als een Tangetje gefabriceerd, het ver-

duifterde Kryfiallyn zou mogen uithaalen (a^.

By Heister is een konffig Inftrument afge-

beeld CO, 't welk de Heer ALSmustot uit|-

haaling van de Staar , indien dezelve een Vlies

mogt zyn , hadt voorgefteld (O- Ook is 'er een
Penfeeltje van Gouddraad uitgedagt geweeft , om,
na dat hetzelve door een Pypje in 't Oog gebragt
ware , het Vlies daar mede uit te haaien 00-

Deeze Manieren egter fchynen meeft tot Be-
fchouwing en tot eene Konftige liefhebbery, oni
zo te fpreeken, geftrekt te hebben; want van
ouds tot heden is het de gewoone Trant geblee-
ven, om de Staar met eene Naald van verfchei-

derley gedaante , rond
, plat, ftomp of fcherp van

kanten, neder te drukken, en daar door het Gc-
zigt te herftellen. Het menigvuldig mislukken
^eezer Operatie en de Toevallen daar op volgen-

de,

(a) Ho FF MAN. Differtat. de CatnraBa. A. 1729.
{b) Heist. Inftitut. Chirurg. Tab. XVII. Fig. 11, 12,13.
(c) Bern. Albini DiJ'en. de Catarn&a.
(d) Memoir. de l'Acad. Royale des Sciences. 1725. p. 12,

IV. Deel. E 5
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de, zyn oorzaak göweeft, dat, zo dra men ver-

zekerd was van den misilag der Ouden , omtrent

hun denkbeeld van Vliezige Staaren , aanftonds het

oog viel op het openen van 't Hoornvlies , tot

ontlafting van 't verduifterde Kryftallyn. De Heer

Mert, immers, die het oude Gevoelen zeer

lang hadt aangekleefd , ftelde , zo dra hy van het

tegendeel was overtuigd geworden , in 't Jaar

1 705 j de uithaaling van 't Kryftallyn voor , als

het befte Middel tot Geneezing van de Staar. Im-

mers dus wordt 'er , in de Hiftorie van de Aka-

demie der Weetenfchappen , van gelproken (_a^.

„ Aangezien het Hoornvlies , doorgefneeden

zynde
,

gemakkelyk weder famcngroeit , en

dat het verlies van 't Waterige Vogt even zo

gemakkelyk herfteld wordt ,
gelooft de Heer

Mery, dat men de Staaren uit het Oog zou

kunnen haaien door eene Infnyding in het

Hoornvlies gemaakt, en dat deeze manier, van

welke niets fchynt te dugten- te zyn , al het

gevaar en ongemak van de gewoone Operatie

zou voorkomen. Ten minfte is het zeker,

dat, in dit geval, de Staar niet weder op zou

ryzen , en dat zy de Ontfteckingen niet zou

veroorzaaken , welken 'er kunnen ontftaan

,

wanneer men ze met geweld onder in het Oog

nederdrukt en ze daar wil houden. Men zou-

de, tot minder wanftaltighcid , de Infnyding

om

(a) Hijloire de l'Jcad, Royale des Sciences. 1 707. p. 24,
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„ om lang in 't Hoornvlies kunnen doen, m plaats

„ van regt tegenover den Oogappel".

De Heer Petit ftelde, in 't Jaar 1708, dee-

ze Operatie in 't werk , om een Staar uit te haa-

ien, vi^elke in de voorfte Kamer van het Oog ge-

fchooten was : doch federt dien tyd heeft dezel-

ve , hoe gunffig ook voorkomende , het noodlot

gehad van meer andere nieuwe Uitvindingen , om
naamelyk door gebrek van Ondervinding geheel

in vergetelheid te raaken. Immers het was niet

voor den Jaare 1745, ^^^ ^^ Heer Daviel, op

't voorbeeld van den gemclden Heer Petit, en

in een dergelyk Geval , de Infnyding van 't Hoorn-

vlies ondernam. Hy is de eerfte gcweeft , die

deeze Operatie, tot wegneeming van de Staar,

met een gelukkig gevolg heeft uitgevoerd. Van

den Jaare 1747 af, toen hy alle andere manieren

van Oogligting verwierp , om zig aan deeze alleen

te houden, tot aan het laatfte desjaars 1752, ver-

haalt hy tweehonderd en zes Oferatiën , op deeze

wyze
,

gedaan te hebben , waar van 'er honderd-

twee en tagt}g gelukkig waren gcflaagd. De Aka-

demie , belang neemende om van de voordeelig-

heid deezer Manier volkomen verzekerd te zyn,

fchreef aan haaren Korreipondent te Rhehns , al-

waar Daviel, in de Maand November 1751,

drie en veertig Operatitin hadt gedaan , en kreeg

tot Antwoord , dat van de Perfoonen , aan wicn.

zy waren verrigt, vcrfchcidene zig niet in de Stad

bevonden; doch dat men, de zaak onderzocken-

IV. Deel.
.

de,
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de, bevonden hadt, hoe van vierendertig deezei;

Operatiën , zeventien volkomen wel gelukt waren

en agt anderen middelmaatig.

De Manier van Daviel beftondt in het door-

fchynende Hoornvlies om laag , digt aan deszelfs

rand , te openen , door middel van een platte

Naald, fcherp van punt en kant, die eenigzins

krom ftaat als een Lancet; de gemaakte Opening

wyder te maaken met eene aan beide kanten fiiy-

dende Naald , van gelyke gedaante , doch Homp
^ynde aan de punt : dan daar in te brengen een

fyn Schaartje , krom en met één ftompe punt , 't

welk diende om het Hoornvlies verder , tot boven

den Oogappel, wederzyds open te fnyden. Hy hadt

nog een Schaartje , over de andere zyde gekromd

;

om 't eene aan den eenen kant der gemaakte Ope-

ning, het andere aan den anderen kant te kunnen

gebruiken. Vervolgens werdt door hem het lap-

je van 't Hoornvlies opgeÜgt met een klein Zil-

veren Spateltje , en een puntig Naaldje neemen-

de, fneedt hy daar mede het Kasje van 't Kry-

ftallyn door , tragtende deszelfs voorfte VHes weg
te nccmen , zo het verhard ware, en het Kryftal-

lyn los te maaken van het Druivenvlies. Dan
drukte hy met de twee Vingers van onderen te-

gen het Ooglid , op een zeer voorzigtige wyze

,

tot dat 'er het Kryftallyn uitkwam en op deWang
nedcrglipte. Voorts hadt hy nog een klein \jQ~

péïtJQ (Curetfe) ^ van Goud , Zilver of Staal , om
ïn fommige Gevallen het Kryftallyn uit het Oog

tQ
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te helpen of brokjes van dit Lighaam weg te nee--

men , die 'er in de Opening des Oogappels mog-

ten gcbleeven zyn , en een klein Tangetje, om

h Oog te zuiveren van de ftukjes Vlies , die 'er

voorkomen mogten , en 't Gezigt zouden kunnen

hinderen.

De Heer Daviel ontkent niet, dat deeze zy-

ne Manier, zo wel als de gewoone Stryking van

de Staar , aan Toevallen onderhevig zy ; doch hy

zegt , dat dezelven gemakkelyk te helpen , en

,

fommigen zelfs , door een voorzigtige Behande-

ling voor te komen zyn. By voorbeeld, het kan

gebeuren, dat onder de Operatie een gedeelte van

't Glasagtige Vogt naar buiten dringt : doch zulks

kan men byna met zekerheid vermyden , door

niet dan zagt tegen den Oogbol aan te drukken.

Wanneer dus het Kryftallyn , wegens zyne vaft-

kleeving aan 't Druivenvlies , 'er ni^t wil uit-

fchieten, zo moet het met een klein Spatekje wor-

den los gemaakt. Het Druivenvlies zelf kan fom-

tyds , 't zy onder of na de Operatie , door de

Wonde uitkomen , en maaken een Stafhyloma :

dan moet men 't zelve weder inbrengen en fchik-

ken het op zyn plaats. Ook voorkomt men dit

Toeval, 't welk doorgaans een gevolg van te fter-

ke Drukking is , door het Verband niet ftyf te

maaken.

Verder fpreekt hy van de voordeelen , welken

deeze Manier van Oogligting boven de gewoone

heeft. I. Men behoeft niet te wagten naar de

IV. Deel. ryp-
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rypheid van de Staar. 2. Zy kan niet weder op-^

ryzen ,
gelyk anders , wanneer het Kryftailyn en-

kel nedergedrukt is , zo dikwils gebeurt. 3. Ook
is men het blyven zitten van dit Lighaam in de

voorllc Kamer van het Oog , daar het anders fom-

.wylen, veele Jaaren zelfs na de Operatie, in

fchiet , en veel ongemaks of een nieuwe Blind-

heid veroorzaakt, niet onderworpen. 4. Op de

gewoone Manier werkende , bevindt men fom-

tyds dat 'er ftukjes afbreeken , of dat de Staar

z,elve van één fcheidt, en den Oogappel ten dee-

len verftoppende , of anders , de Operatie onvol-

komen maakt : 't welk hier geen plaats heeft,

5. De Toevallen, die dikwils ontftaan door het

kwetfen en fcheuren van 't Glasagtig Vogt , waar

in men met de Naald genoodzaakt is te wroeten,

en die men niet vermyden kan , al wordt 'er een

ftompe Naald , of zonder punt , toe genomen , zyn

in deeze Operatie niet te dugten.

Deezc nieuwe Manier van Daviel, tot de

OogHgting , vondt aanftonds veel toejuicliing

,

doch de voornaamile Heelkundigen verbeeldden

zig, dat men de Operatie eenvoudiger en korter

van duuring zou kunnen maaken, door den Toe-

ftel van Werktuigen , daar toe gebruikt , te ver-

minderen. De Heer Palucci, Chirurgyn van

hunne Keizcrlyke Majefteiten , ftelde voor , om

de Infnyding, waar toe Daviel twee Naalden

en twee Schaaren gebruikte , 't welk dus vier

byzondere Werkingen vereifchte , met édn en-

kel
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Jcel Werktuig, eninééne Snede, te doen. De
Heer de la Faye vertoonde 'er een aan de A-
kadcmie , door hem uitgedagt , zynde van ge-*

daante als een klein, fyn Pennemesje, zeer dun

van Lemmer , fcherp van Punt , aan de eene kant

fnydende , aan de andere ftomp , en op zyn plat

gekromd ; om welke reden 'er voor ieder Oog
één zou moeten zyn. Sedert dien tyd heeft de

Heer Poyet, Chirurgyn binnen het Hotel-Dieu

van Parys , een ander Werktuig tot dat einde

doen maaken , en niet lang daar na zondt de Heer
Sharp, beroemd Heelmeefter te Londen, aan

den Heer Morand de Afbeelding van een Mes-
je , 't welk door hem tot Opening van 't Hoorn-
vlies was vervaardigd en gebruikt («).

Eerlang werden, volgens deeze Verbeterin-

gen , verfcheide Proeven van de gemelde Ope-
ratie genomen. De Heer Sharp gaf, in den
Herfft van 't Jaar 1753, aan de Koninglyke So-

ciëteit van Londen berigt C^) , van derzelver Uit-

ilag op 19 Oogen, waar aan zy door hem was in

't werk gefield, aan elf Patiënten. Vyf derzel-

ven, wien de beide Oogen geopereerd waren,

had-

(fl) De Afbeelding van dit Mesje en van de Manier
"om 't zelve in het Oog te brengen , is te vinden in 't I.

Deel dcezer Verhandelingen , Plaat V. Fig. 4, en
de Befchryving van Sharps Manier, tot deezeOpera-
tie gebruikt, bladz. 297.

{b) Pbikfsphic. TransaÜ. Vol. XLVIII. pag. 322.

IV. Deel.

/
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hadden hun Gezigt in zulk eene volkomenheid wö-^

dcrgekreegen , als men zonder hulp van 't Kry-

ftallyn verwagten kon: zy konden ^ naamelyk^

met Brillen daar toe gefchikt , leezen en fchry-

ven. Op twee Oogen v/as de Operatie, door

zeker Toeval , van liegt Gevolg , alzo zy beiden

verzwooren en te niet raakten : in twee anderen

van één Perfoon , fcheen de Staar zo vloeibaar te

zyn, dat zy door een maatige drukking niet uit

het Oog wilde fchieteni „ Van alle negentien

„ Oogen was 'er geen , 't welk van Ontfteeking

„ vry raakte; daar , na het Stryken met de Naald,

„ zeer dikwils geen Ontfteeking volgt noch Pyn.

„ Maar 't is aanmerkelyk, dat in de geweldige Ont-

„ ftecking , die fomtyds op de Infiiyding van 't

„ Hoornvlies volgt, zodanig dat de Oogleden 'er

„ door uitzetten en de Conjunciiva met Blaaren

„ oploopt , de Patiënt eer klaagt over eene teer-

„ heid van het Oog , als hetzelve aangeraakt

5, wordt , dan over Pyn ; zynde doorgaans vry

5, van die vrcezelyke Schietingen in 't Hoofd

,

„ welken, voor 't grootfte gedeelte, een Ont-

„ ftecking, die na 't Stryken met de Naald komt

,

„ vergezellen.

„ Het is my niet voorgekomen (vervolgt de

5, Heer Sharp J in eenig van deeze Gevallen,

„ dat de Ontfteeking geheel verdweenen was in

„ veertien dagen of drie Weeken : de meeften

„ vereifchten zes Weeken , en fomtyds meer

„ tyds , eer dezelve volkomen was bedaard. De
eeffte
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5, ecrfte tien dagen, of langer, is het Licht door-

„ gaans zeer hinder]yk , en ik heb , in drie of

„ vier Gevallen, waargenomen, dat, als de Oog-
„ leden

,
geduurende dien tyd , met geweld wer-

„ den geopend , de Patiënt alleenlyk een fchit-

„ tering van 'Licht gewaar wierd , fchoon het

„ Oog zig volmaakt zuiver vertoonde en hy na-

„ derhand zyn Gezigt wederkreeg. Dit meld

5, ik , om voor te komen de droevige Voorzeg-

„ ging, welke iemand anders by 't eerfte Onder-

„ zoek mogt maaken. Egter moet men 't niet

„ zo aanmerken , of dit akyd gebeurde : want
„ fommigen onderfcheiden de Voorwerpen zo

„ dra de Operatie is gefchied.

„ Somtyds verlieft de Oogappel , door deezc

„ Operatie, zyne kringronde figuur; 't welk,

5, zo ik my verbeeld , voortkomt uit de tedere

„ gefteldlieid van het Druivenvlies , dat door het

„ minfte geweld kan befchadigd worden of ge-

„ fcheurd ; of ook uit den fchielyken doorgang

„ van 't Kryftallyn door 't zelve heen. Dit Toe-

„ val , egter , heb ik niet bevonden eenig nadeel

5, toe te brengen aan 't Gezigt.

„ In myn voorige Befchryving van de Manier
„ der Operatie (a) , door my in 't werk gefteld

,

„ zeid' ik , dat men den Oogbol , van onderen

,

„ zagtelyk met den Duim moeft drukken, tot

„ dat het Kryftallyn door de Opening van 't

Hoorn-
(a) Zie het I. D EEL deezer Verhandelingen als boven.
IV. Deel. F
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,

Hoornvlies uitkwam , en op die wyze heb ik

het in vprfchcide Pcrfüonen gedaan : maar, bc-

„ fpeurende , dat het Ivryftallyn , na de ontlafting^

„ van het Waterige V^ogt , wel gereedelyk

„ door den Oogappel in de voorfte kamer kwam,

„ doch dat het eenige kragt vereifchte, om uit

„ zyn Vlies door de Wond van 't Hoornvlies te

„ worden uitgedreeven , en dat het in die Wer-

„ king fonityds gezwind een gedeelte van 't Glas-

„ agtig Vogt met zig fleepte : zo heb ik myne

„ manier veranderd. Ik druk nu niet langer op

„ 't Oog , wanneer het Kryftallyn eens in de voor-

„ fte Kamer gekomen is , maar prik aanftonds

„ met de punt van myn Mesje in deszelfs Lig-

„ haam , en haal het uit , zo als het m zyn Kas-

„ je is vervat, zonder iets te Ipillcn van 't Glas-

agtige Vogt. Door deeze nieuwe bewerking

zal 't gevaar , om te veel van 't Glasagtige Vogt

te ontladen , worden voorgekomen ; hoewel

„ ik tot lof van deeze Operatie mag zeggen , een

„ groote veeUieid van dit Vogt , miffchien wel

„ een derde deel of meer , uitgeftort te hebben

„ gezien , zonder eenig kwaad gevolg. In geen

„ van deeze Gevallen .is my voorgekomen 't ge-

„ ne daar Daviel van fpreekt, dat, naamelyk,

„ het Druivenvlies door de Wonde heen drong

5, en een Stafhyloma maalcte.

„ Gemelde Heer , wien wy inderdaad, zo 't

„ my voorkomt , de Uitvinding van deeze Ma-

„ nier van Oogligting vcrfchuldigd zyn , wil

eerft

5>
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„ eerft het Kasje van 'c Kryftallyn, met een pim-

„ tig Naaldje , doorgeftoken, en dan hetzelve met

„ een Spateltje van het Druivenvhes losgemaakt

„ hebben , eer men het tragt uit het Oog te

„ duuwen. Doch deeze bewerking, die zo av cl

„ voor den Operateur als voor den Lyder zeer

„ vermoeijende is , en enkel fchynt uitgedagt te

„ zyn tot gemakkelyker fcheiding des Kryftal-

„ lyns van 't Glasagtige Vogt , zal , zo ik my
„ verbeeld

,
geheel onnoodig zyn , wanneer men

„ 't Mesje op de door my aangepreezene manier

„ gebruikt. Want , hetzy het Kasje van het

j, Kryftallyn niets meer zy dan de verdubbeling

„ van 't Vlies van 't Glasagtige Vogt ; hetzy

„ hetzelve een eigen Rok zy van dat Lighaam

,

„ ook met het Vlies van 't Glasagtige Vogt over-

„ toogen: in beide gevallen zal het Kryftallyn,

„ 't welk door drukking zo gemakkelyk zig een

„ weg baant door den Oogappel
,

gereedelyk

„ met het Mesje kunnen gevat en te gelyk met

„ zyn omkleedend Vlies van 't Glasagtige Vogt

„ afgefcheiden worden : daar , wanneer men een

„ Infnyding op de Oppervlakte van het Kryftal-

„ lyn maakt en deszelfs Kasje kwetft, hetzelve

„ dikwils daar uit zal glippen , laatende het Kasr

„ je agter zig in 't Oog. En zulks is , inder-

„ daad, den Heer Da viel gebeurd, die Tan-

„ getjes of andere Werktuigen aanraadt , om het

„ overgebleeven Vlies uit te haaien. Ik zal eg-

„ ter , hier , ten opzigt van 't Kasje van het

IV. Deel. Fa „ Krys-
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„ Kryftallyn , aanmerken , dat , indien het Vogt

„ daar uit komt te glippen , voor dat hetzelve mee

het Mesje is gevat, -het miflchien wel vertee-

ren zal : want 't is zeker , dat , in Melkagtige

Staaren , wanneer men het Vogt ontlaft heeft,

het Vlies , door langheid van tyd , verteert.

De gehecle Staar verdwynt ook fomtyds, met

haar omkleedend Vlies. En in een van myne

Patiënten borft , door de enkele drukking in

de Operatie, het Kryftallyn uit zynKasje, 't

welk ik in het Oog liet blyven ; doch 't was,

in eenige Weeken
,
geheel weg. Indien nog-

tans de wegnceming van hetKasje, door vol-

gende Prociheemingen , noodig bevonden

wordt , zo kan dit bekwaamelyk gedaan wor-

den met het Lepeltje (Curette)^ een Werktuig,

't welk Da viel in zulk een geval aanpryft.

Dit zelfde Werktuig kan ook gebruikt wor-

den tot het uirhaalcn van een Staar , die in

Hukken is gebroken door de Stryknaald in een

voorgaande Operatie, en tot wegnecming van

't Kasjc cener vloeibaare Staar , 't welk na de

ontlafting van 't Vogt agtergebleevcn is: maar

het zal wel 't allernuttigfte zyn, in 't affchei-

den des Kryftallyns van 't agterfte deel der 7w,

wanneer eenig gedeelte daar aan bevonden

wordt vaft te zitten: welke Omftandigheid de

Operatic, zonder zulk cene voorzorge, gantfch

„ vrugteloos zou maaken ". Dus verre de Heer

Sharp.

Het
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Het Mesje van den Heer de la Faye ver-

fchilt weinig van dat. van deezen Engclfchen Heel-

ineefter, dan in kromte : doch het Werktuig,

't welk de Heer Poyet uitgedagt heeft om het

Hoornvlies te openen, verdient eene byzondere

Befchryving, „ Deszelfs Lemmer heeft de ge-

„ daantc van een Adderstong ,zynde byna overal

„ even breed, doch fchielykfcherp toeloopende aan

„ de Punt. Het is omtrent twee Duimen lang;

„ van de Punt af tot aan het midden der langte

„ wederzyds fcherp, en op zyn plat, digt aan

„ de Punt, met een Gaatje , in 't welke een

„ Draad gcftokcn wordt. Het is vaft gezet in

„ een Hegt van gelyke langte. Om 'er zig van

„ te bedienen
,
gaat hy aldus te werk. Met den

„ Duim van de regterhand aan de eene , met den

„ middelften en voorften Vinger aan de andere

zyde , het Hcgt gevat hebbende , brengt hy

het Werktuig, met den Draad voorzien, aan

den kleinenOoghoek in 't doorfchynend Hoorn-

vlies, een halve Lyn van de Conjun&ha af;

terwyl hy , met den Duim en voorften Vin-

„ ger van de andere Hand , den Oogbol , aan

„ den grootcn Hoek, zagtelyk tegenhoudt. Dus

„ fteekt hy het Hoornvlies , op gelykcn afftand

„ van de Iris en Cotxjunctiva , dwars door, van

„ de een naar de andere zyde. Als de Punt,

„ aan den grooten Ooghoek, uitgekomen is,

„ zo haalt hy den Draad, met een klein Haak-

IV. Deel. F 3 „ je,
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„ je , uit het Gaatje , en de beide enden van den

„ Draad opvattende, maalct hy een Lits daar van,

„ waar mede de Oogbol gefteund en belet wordt

„ de beurtlingfe beweeging te volgen, welke 'er

„ met het Werktuig moet gemaakt worden , om

„ het onderfte gedeelte van 't Hoornvlies door

„ te fnyden. Op deeze wyze wordt de Operatie

„ fchielyk en veilig volbragt , en men kan zo

„ wel op 't eene Oog als op 't andere werken

„ met de regter Hand , zig plaatzende aan de

„ zyde of agter 't Hoofd van den Patiënt , om

„ het op 't regter Oog te doen".

De Heer Poyet reeds op Lyken, in tegen-

woordigheid van eenige Heelkundigen , daar toe

door de Akadcmie gekommitteerd , Proeven met

dit zyn Werktuig gedaan hebbende , die , vol-

gens hun Verdag, zeer voordeelig fchecnen te

zyn , beloofde de Heer Morand aan de Leden

der Akademie , om zig van den Uitflag deezer

Operatie, in vergelyking met die der gewoonc

manier van Stryking der Staar , te verzekeren

,

dat hy, als Chirurgyn-Majoor van 't Koninglyk

Hospitaal der Invalides , den Heer Marquis d e

Paulmy, Staats-Sekretaris van Oorlog, en Ad-

miniftrateur- Generaal van dit Hospitaal, verlof

zou vraagen , om zulks aan eenige Perfoonen uit

hetzelve te beproeven. Dit werdt hem gunftig

toegeftaan, en de Heer Morand zogt negen-

tien Perfoonen uit , die , geen twyfelagtigc

,

maar
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maar
, gelyk men gemcenlyk fpreekt , ryp Staa-

ren hadden.
. Hy bereidde dezelven tot de Ope-

ratie door de algemeene Middelen , en , den ii Ju~
'ny des Jaars 1753 , werdt die aan hun allen , ag-

ter elkander, in 't werk g^'^éA (a) : te weeten ^ ^

aan zes , op de gewoone manier , door den Heer
Mor AND, aan zes anderen door den Heer, de
LA Faye, en aan de zeven overigen door den
Heer Pot et. Den Uitflag zullen vvy hier be-

fchryven (/^).

„ De Heer Morand tragtte de Staar te

„ ftryken in Mr. Fa/k( , een Officier van vyf-

„ enzeftig Jaar oud : maar , door een voorval

,

5, waar van naauwlyks de reden te begrypen is,

„ gebeurde het dat het Kryftallyn , t'eenemaal

„ van zyn Kasje afgefcheiden , zynde volmaakt

„ duifter en volkomen vaft van zelfftandigheid,

„ op de minfte drukking van de Naald , en op

„ welke plaats het daar mede aangeraakt werde,

„ zig altyd en met zyn geheele Lighaam aan-

„ bood, om inde voorfte Kamer over te gaan.

„ Hy haalde zyn Naald te rug , en zeid' tegen

'

„ den

(a) De Heer Shaup hadt de negentien Oogen, waar
van hier voor gefproken is, in de Maanden Apil,- Mey, -

Juny, July, Augiijlus, September en Oktober, van dat
zelfde Jaar, geopereerd.

ih) Memoires de V Acad. Royale de Chirurgie. Tom. IL
pag- 579,

IV. Deel. F 4
-
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den Heer Poyet, dat dit Geval hem zeer

gunilig fcheen voor zync Operatie , en dat hj

hem raadde die aanftonds in 't werk re ftellcn.

Zo dra het doorfchynend Hoornvlies was door-

geftoken, bemerkte de Heer Poyet een foort

van Spanning in den geheelen Oogbol , welke

hem den dienft , dien hy van den Draad hoopte

te hebben , nutteloos maakte; weshalve hy be-

floot met de doorfnyding van 't Hoornvlies aan-

ftonds voort te gaan. Dezelve was naauwlyks

gefchied , of het Kryftallyn volgde , zonder

5)

??

3?

J>

J>

»
„ door cenige drukking aangezet te zyn , het

„ Lemmer van 't Werktuig zo vaardig , dat de

j»
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Byftaanders zig zeer verwonderden. Deezen

Patiënt kwam geen Toeval over , en het Lid-

teken van 't Hoornvlies fcheen op den agtften.

dag geheeld te zyn. De Patiënt werdt, door

de Gckómmitteerden , op den 1 1 en 25^///^ ge-

vifiteerd en verklaarde dat hy de Voorwerpen

niet kon onderfcheiden : waar op , het Oog

wel ge-examineerd zynde, men in hem de te-

kenen bevondt van cene Zwarte Staar (GuttA

Serena) of volmaakte Amaurofjs , en daarenbo-

ven een volftrekte blyk van eene tweede Cata-

racfa ; waar over de Akademie eene Differtatie

heeft van den Heer Hgin , en waar van de

Heer Benomont 't allereerft een Voorbeeld

getoond hadt in 't Jaar 1732, in Oogen, die

voor de Akademie zelf waren ontleed.

Men
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„ Men zag zeer kennelyk , in het Oog van Mr.

„ Vallot, op de^ plaats van het Kryftallyn , een

„ duider Lighaam , hebbende de kolcur van ecnc

„ rype Staar , en daar is reden om te denken ,

dat dit het Vlies ware , 't welk het Kasje van
??

?

55
t Glasagtige Vogt bekleedt , duifter zynde ge-

„ worden federt de Operatie. Men kon niet

„ denken, dat het eenig gedeelte der Oppcrvlak-

„ kige Plaatjes van het Kryftallyn ware , 't v/elk

„ overgebleevcn mogte zyn ; want men zal 'er

„ nooit een uithaalen , van vafter zellTtandigheid

„ en geheeler van Lighaam.

„ Wy agten het onnut te zeggen , dat men

„ na de Operatic de Middelen gebruikte , die

„ noodig zyn om de Toevallen voor te komen

„ of over te doen gaan : gelyk Aderlaatingen ,

„ Regelmaat van Vocdzel , verdunnende Dran-

„ ken , verkoelende Middelen uitwendig , enz.

„ Dit zy eens voor al gezegd en ten opzigt van

„ alle de Patiënten , die vervolgens geopereerd

„ werden.

„ De tweede Perfoon , aan wien men de Opc -

„ ratie in 't werk fteldc , was jfean Bapüp.e

„ Roux , een Soldaat , oud vyfenzeftig Jaaren.

„ De Heer Poyet wilde nog zig van den Draad

„ bedienen ; maar deeze behandehng was moeie-

„ lyk en langduurig. Na de doorfnyding van het

„ Hoornvlics kwam het Kryftallyn vry gemakke-

„ lyk uit, doormiddel van eenc zagte , bcurt-

IV, Deel. F 5 „ ling-
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,

„ lingfe en herhaalde drukking, zo aan het bo-

„ venfte als het onderfte gedeelte van den Oog-

bol. De Patiënt heeft geen ander Toeval ge-

had dan eene ligte Ontlieekmg in de Conjunct-

va. Den 11 yiily door de Gekommitteerden

gevifiteerd zynde, fcheen hy de Voorwerpen

te onderfcheiden ; den 25 zag hy niets meer

dan 't helder Daglicht. Hem was eene Ont-

fteeking overgekomen , welke hy daar aan toe-

fchrecf , dat hy het Oog te fterk gewreeven

had, om de dragt weg te doen. In de Iris

is een ftip , daar zy geraakt fchynt te zyn , en

over 't geheel ziet hy weinig,

„ De Gekommitteerden , wien het Inftrument

,

„ met den Draad voorzien , in ds Lyken zo zon^

„ derling goed was voorgekomen , bemerkten

,

„ zo wel als de Heer Poyet, dat het in leven-

„ dige Onderwerpen niet diende dan om de Opc-

„ ratie langwyliger te maaken , en dat de Draad ,

j, ten anderen ,
geheel onnut ware. Men weet ,

„ dat in doode Lighaamen de doorfnyding van het

„ Hoornvlies ongemakkelyker is , aangemerkt de

„ weinige Spanning , welke het alsdan heeft

,

„ uit hoofde der Uitwaafeming van het Wateri-

„ ge Vogt. In levendige Menfchen is het Hoorn-

j, vlies genoegzaam gelpannen , en de Oogbol zet

„ zig, by de eerfte Infteeking van het Mesje,

„ pal, door de gelyktydige werking van alle zy-

„ ne Spieren. AJlcs wel overwoogen zynde,

ftel-93
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ftelde de Heer Poy et zig voor , niet meer den

Draad te gebruiken op de vyf andere Perfoo-

nen.

„ Pierre Mercier^Sold^üt, oud vierenzeftig Jaa-

ren , is met het Werktuig alleen geopereerd

:

hy heeft een weinig onder de Operatie gelee-

den , doch geene Toevallen gehad. Hy ziet

en onderfcheidt de Voorwerpen naar behoo-

ren: alleenlyk is zyn Oogappel een weinig van

gedaante veranderd , en niet meer volkomen

rond.

„ Franco'is Riv^ere, Soldaat , zesenvyftig Jaa-

ren oud , is aan 't regter Oog geopereerd door

„ den Heer Po yet , aan 't flinker Oog door den

„ Heer la Faye, Aan 't regter heeft hy gee-

ne Toevallen gehad; maar veel geleeden aan

het flinker , en men is genoodzaakt geweell

hem drie Aderlaatingen te doen , twee op den

Arm en eene op den Voet. Den dag kan l^y

zien , doch zonder de Voorwerpen te ondcr-

fcheiden.

„ guiten k Gendre , Soldaat , oud zeventig Jaa-

„ ren, heeft geene Toevallen gehad; zyn Oog-

appel is van gedaante veranderd , doch hy on-

derfcheidt niettemin de koleuren.

„ Claitde Bouchr , Soldaat , twee-enzeventig

Jaaren oud , hadt de beide Oogcn diep zittende

„ en de Oogleden weinig vaneen wykende. De
„ doorfnyding van 't Hoornvlies , in 't regter

IV. Deel. „ Oog,
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,

„ Oog , was een weinig te klein gemaakt ; wes-

„ halve de Heer Poyet zig genoodzaakt vondt

„ het Oog een weinig meer te drukken , om 'er

„ het Kryftallyn uit te doen gaan. Na de Ope-

„ ratie kwam hem cene aanmerkelyke Ontftee-

„ king over , welke van de Verzweering des ge-

„ heelen Oogbols gevolgd werdt , die gantfch le-

„ dig liep ; zo dat hy 'er niets mede kan zien.

„ Aan 't flinker Oog heeft hy geen Toeval ge-

„ had en daar mede ziet hy redclyk wel.

„ Zodanig was de toeftand der Patiënten, wel-

,, kende Heer Poyet geopereerd hadt, wan-

„ neer wy dezelvcn , in tegenwoordigheid van

„ hem en den Heer la Faye, examineerden,

„ op den 25 yuly ; dat is , zes Weeken na de

„ Operatie. Nu blyit ons over, zyn Gevoelen

„ voor te draagen noopens eenige punten , en

„ zyne Operatiën met de anderen te verge-

lyken.

„ De Heer Poyet gelooft, dat het Inftru-

nient , om de doorfnyding van 't Hoornvlies te

„ vcrrigten , regt moet zyn , gelyk het zyne

,

„ en geeft v oor , dat de Iris daar door minder

,, bloot is gcfteld om gekwctft te worden (*) , en

„ dat

(*) 't Schynt dat de kwetfingvan 't Druivenviies voor-

naamelyk ontftaat, doordien hetzelve, los In 't Oog hati-

gcnde, naar; vooren glipt, en dus fomtyds onder 't Mesje

fchiet, by de uitftorting van 't Waterige Vogt, welke ge-

beurt, zo dra de Wonde maan: een weinig grooter is dan

dQ
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i, dat de Snyding, gedaan met een Inftrument,

„ dat een weinig krom ftaat , moeielyker moet

„ zyn , wanneer men , 't zelve omdraaijende

,

het aan de zyde van den grooten Ooghoek wil

doen uitgaan door een Opening, evenwydig
aan die by den kleinen Hoek gemaakt. Het
Mesje van den Heer Sharp is ook regt: dat

van den Heer la FAYEheeft een weinig krom-

„ te, aan den voorkant van 't gene hy het plat

5, noemt. Nogthans hebben wy niet belpeurd,

„ dat hy ongcmakkelyker werkte met zyn Inftru-

„ ment, dan de Heer Poyet met het zyne. In

„ één Patiënt , van den een zo wel als van den

„ ander , is een kleine kwetzuur in de /m ge-

„ maakt geweeft.

„ De Heer Poyet fchryft de Ontftceking

,

„ welke één zyner Patiënten overgekomen is,

„ daar aan toe , dat de Conjunctha door het fny-

„ dend Werktuig is gekwetft geworden. Hy
5, meent 'er het bewys van te vinden in de blaas-

„ agtige opzweUing van dit Vlies , welke 'er ge

-

„ bleeven is op de plaats van deszelis famenvoe-

„ ging met het doorlchynend Hoornvlies , en

„ die men bemerkt in de genen , welken Ont-

„ ftee-

de dikte en breedte van het Mesje. Om deeze uitüortin^,
voor dat het tyd is, te verhoeden, meent de Heer Sharp
dat zyn Mesje bekwaamer zy, om dat het, van de Punt
af, allengs in breedte en dikte toeneemt. Zie ons I.

Deel.

IV. Deel.
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,

„ fteeking hebben gehad. Wy agten dit bewys

„ niet volkomen zeker , en denken dat 'er in 't

algemeen , om de Ontfteeking voor te komen
,

vereifcht wordt, (gelykdcHeer Poyet aan-

raadt,) dat de doorfnyding van hetdoorfchy-

nend Hoornvlies tweederde deelen van des-

zelfs Oppervlakte beflaa, ten einde deszelfs uit-

gang te bevorderen , indien het gereedelyk

voor den dag komt, of het Vliesje van 't Kry-

ftallyn gemakkelyk te kunnen openen , indien

hetzelve te vaft houdt aan zyn Kasje.

„ Wy gelooven niet , dat de vernieling van

het Oog door Verzweering, welke aan Pierre

Marteau is overgekomen , die geopereerd was

door den Heer l a F a y e , en aan Claude Bou-

cher^ op wiens Oog de Operatie door den Heer

PoYET was verrigt; een Toeval zy, dat aan

„ hunne Inftrumentcn moet toegcfchreeven wor-

„ den. Het is aan Lyders gebeurd, die door

den Heer Da viel behandeld waren. Veel

min kunnen wy denken , dat dit Toeval , aan

de Operatie door uithaaling van 't Kryftallyn

,

byzonder eigen zy: want wy hebben 't meer

dan eens zien volgen op de gewoone Stryking

met de Naald.

„ Schoon de Heer Poyet de Operatie 'op zy-

ne Patiënten gedaan heeft in die zelfde plaat-

zing, in welke de Heer la Faïe de zynen

hadt gefteld ,
gelooft hy niettemin , dat het voor-

deeliger zou zyn, dezelven agterover te doen

j» leg-
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^, leggen , met het Hoofd ruftende op een Tafel

5, of op hun Bed; eensdeels, om dat het Glasagti-

9> ge Vogt als dan niet zo gemakkelyk zou kun-

„' ïien uitfchieten , mgevalle deszelfs bekleedzel

„ kwam gefcheurd te worden ; ten anderen , om

,,, dat de Operateur zyn Arm zou kunnen fteunen

„ geduurende de Operatie.

„ Eindelyk , wat den verfcliillenden Uitflag

„ belangt , van deeze negentien Operatiën , die

„ agter elkander verrigt werden: zullen wy ons

,j te vrede houden , dezelven by wyze van een

,j Kort Begrip te verhaalen , zonder eenig Ge-

„ volg daar uit te willen trekken.

„ Van de zes Staaren , door den Heer M o-

„ RAND op de gewoone manier geftreeken, zyn

„ 'er drie wel uitgevallen en de Patiënten zien

„ redelyk wel : drie zyn weder voor 't Gezigt

„ gefchooten.

„ Van de zes Patiënten , welken de Heer la

„ Faye, door uithaaling van 't Kryftallyn, ge-

„ opereerd hadt , zyn 'er twee die wel zien

;

„ twee in lang zo goed niet , en de twee ove-

5, rigen niet het minile.

„ Van de zeven, op welken de Heer Poyet
„ zyne Operatie gedaan heeft, zien 'er twee

„ wel , twee zo goed niet ; één ziet alleenlyk

„ het Daglicht, en de twee overigen zyn geheel

„ blind".

Deeze Operatiën fchynen derhalve op ver na

niet zo wel uitgevallen te zyn , als die van den

IV. Deel. Heer



96 Aanm. over de Manier van Oügligting,

Heer Sharp te Londen, hier voor gemeld: 't

welk , indien men op de getrouwheid der Berig-

ten , van beide zyden , kan vaft gaan
, gelyk te

denken is, ftofFe tot overweeging geeft, ofzulks

aan den toeftand der Patiënten , aan de bekwaam-

heid der Werktuigen , aan de ervarenheid en

voorzigtigheid der Heelmeefteren , of aan iets

anders toe te fchryven zy. 't Is zeker , dat

men hier de Waarneemingen heeft van de

grootftc Heelkundigen van Europa, over eene

Operatie, die thans weder in veel aanmerking

komt (*).

H.

(*) By gelegenheid dat zeker Operateur dezelve in doe-

zen Winter, te Amjlerdam, met een red^Iyk goeden Uic-

flag,zoveel de Operatie betreft, in 't werk gcfteld heeft;

doch men verwondert zig, met reden, over het Voor-

geeven , ótxttweehojiderd en zeftig Mcn^chen, in Holland,

door hem het Gezigt zouden wcdergekreegen hebben, ge-

lyk in een Nieuwspripier is verbreid geworden : want uit

bet voorgaande blykt, dat deeze Operatie ook aan Toe-

vallen onderhevig is, en in lang niet op alle Staaren die

uitwerking heeft, van de Menfchen in 't gebruik van htm

Gezigt te herflellen. Zyne Manier komt meeft overeen

met die van den Heer la F a ye; alzo hy een Mesje ge-

bruikt om het Hoornvlies door te fnyden , en vervolgens,

gemeenlyk, een klein foort van ikiteltje, of Koker-Lan-

cetje , met een breede fcherpe punt, om het Kasje van 't

Kryftallyn te openen, drukkende hetzelve vervolgens uit

het Oog.

M I D-



MIDDELEN
O M 'tGOUD

TE BEHOUDEN,
DAT TOT

verguldzeL
IS GEBRUIKT GEWEEST;

Voorgesteld door dun Heer

DE MONTAMY.
(M(?m. de Matbem. ^ de Phyjique. Tom. U. p. 565.)

DË Perfooneil , op wien het beftuur der Re-
geering ruft, hebben altyd , als Onderwer-

pen van veel belang , en alle hunne oplettendheid

waardig , aangemerkt , de Middelen , die in een

Ryk of Gemeenebeft de grootfte veeilieid Gouds
konden bezorgen en behouden. Op dien grond,

en uit bedugtheid voor vermindering deezef

Muntlpecie , is altoos het Verbod gegeven , dat

men oudtyds meermaalen gedaan heeft, van liet-

zelve in de Stoffen te verwerken , en op de Klee-

deren te draagen : maar die redenen fchynen op-

gehouden te hebben , fcdert men hét Geheim heeft

IV. Deïl. ö ©nt«
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ontdekt, om het Goud, byna onverminderd, 'er'

weder af te krvgen.

Het is niet eveneens met dat gene , 't welk

tot Vergulden van Houtwerk gebruikt wordt.

Niemand geeft zig de moeite om daar aan te wer-

ken , of , zo 'er iemand zig op heeft toegelegd

,

moet hy geen behoorlyk voordeel daar in hebben

kunnen vinden , dewyl men dagelyks oud Ver-

guld Hout ziet verbranden , zonder dat iemand

zig openbaart om dit verlies voor te komen. Wan-
neer ik vraagde , om welke reden men dit Voor-

werp fcheen te verwaarloozen , is my altyd tot

antwoord gegeven, dat men, na daar aan gewerkt

te hebben , bevonden had , dat de noodige Kos-

ten, tot het volbrengen van zulks , de Winft te

boven gingen, welke 'er van het Goud kwam,
dat men op die manier weder gekreegen hadt.

Myn begeerte , om te wectcn hoc het daar me-

de gelegen ware, en 't gemak, dat ik had, om
myne Proeven te beginnen aan de ftukken en brok-

ken van 't oude Verguld Houtwerk, 't gene men

uit het Koninglyk Paleis haalde en Aveggafom ver-

brand te worden, heeft my doen befluiten , op

de volgende manier te werk te gaan, volgens wel-

ke ,
gelyk men zien zal , een Werkman , in een

Uur tyds , van zulk Hout voor meer dan een hal-

ve Gulden aan Goud kan krygen. Om in dit ftuk

niet bedroogen te worden , heb ik in eigen Per-

foon den arbeid willen doen, ten einde beter te

kunnen oordeelen van de zwaarigheden, weiken

men
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men daar in ontmoeten mogt , en den tyd te kun-

nen fchatten , die daar toe noodig zou zyn.

't Is iedereen bekend , dat men, om 't Hout
te vergulden, begint met 'er verfcheide laagen

Wit op te ftrykcn , waar over heen men eene laag

legt , die Geel is , van gemeene Oker , en op dee-

ze een laatlie laag, in welke Bolus, Roodaard,

Menie, en Zeep of Olie komt , enz. Op deeze

laatfte laag , genaamd de Grond, legt men , na dat

dezelve met Water is bevogtigd , het geflagen

Goud, onder *t welke, terwyl het 'er opgelegd

worde, men nog eens nieuw Water laat door-

gaan , 't welk , weg loopende
,
gelegenheid geeft

tot de drukking van de Lugt op het Bladgoud,

en door deeze Konftgreep hetzelve vaft doet klee-

ven aan de Grond.

Het kwam ecnvoudigft voor , deeze famenge-

ftelde StofFe , op welke het Goud is aangehegt,

met Werktuigen af te fchraapen , om het 'er ver-

volgens af te fcheiden ; maar deeze bewerking

zou langduurig en moeielyk zyn geweeft : én bui-

tendien , de Samenftelling dik zynde , zou zy een

groote hoop Stoffe hebben voortgebragt met wei-

nig Gouds , en bygevolg zou de moeite grooter

zyn geweeft om het 'er af te fcheiden. Dit deedt

my denken , dat men zou kunnen llaagen , met
het Verguldzel te laaten weeken in een Vogt,
het welke , de Grond ^^n het Goud week maa-

kende, door dit middel gemak zou geeven onv't

zelve met Borftels 'er af te neemen. Heet Wa-
IV. Deel. Ga ter.
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ter, waar in men een Loogzout, gelyk Potafch

of dergclyke, hadt laaten fmeken, zou deeze uit-

werking hebben kunnen doen, maar fchoon die

StoJfTen niet zeer koftbaar zyn , heb ik egter ge-

nieend alles te moeten aan een zyde ftellen , 't

gene in ftaat ware om de voordeden der Bewer-

king te verminderen.

Ik heb Verguld Hout, een Kwartier Uurs lang,

laaten leggen in een groot Vat met Water, dat

ik byna kookend heet hield, en bragt het toen

over in een ander Vat , daar ook heet Water in

'was, doch weinig, en met de ecrfte ftreeken ,

die ik met den Boender gaf, op het Goud, merk-

te ik , dat het 'er gemakkelyk af ging , blyvende

in 't Water, waarin ik dikwils den Boender doop-

te. Dus heb ik het Goud afgenomen van een

groote menigte Verguld Hout , op 't welke de

laagen Wit ongefchondcn blceven , zynde enkel

een gedeelte van die laag, welke men de Grond

noemt, met het Goud te gelyk weggenomen, en

daar mede vermengd in het Water. Na dat ik,

op deeze wyze , omtrent agt Uuren had gewerkt,

heb ik het Water in een verglaasden Pan of Pot

laaten wegwaafemen, tot droogwordens toe. De

Stofte , die op den bodem was gebleeven , daar

af gedaan hebbende , ftampte ik in een Mortier

en zetteze in 't Vuur, onder de Kap vfin een

Weerftuit-Oven (Furnus Reverheriï) , om dus de |

Lyni- en Olieagtige deelen, welken het Kwikzil- 1

ver beletten mogten zi-g te hegten aan het Goud ^ *

te
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tc verbranden. Toen ik zag dat de Stof gloei-

jend ware, en 'er niets brandbaars meer in dezel-

ve fcheen overgebleeven te zyn, nam ik ze van

'£ Vuur , en deed ze , terwyl zy nog zo Iieec

was, dat men 'er den Vinger naauvvlyks in hou-

den kon , in een Porfeleinen Mortiertje , waar

in ik een Iialf Pond zeer zuivere Kwik gedaan

had. Ik wreef, een Uur lang, alles ondereen

met den Stamper, en goot 'er toen een weinigje

zuiver Water in , waar mede ik , verfcheide Uu-

ren lang, voortging te wryven. Toen ik oor-

. deelde , dat het Goud door de Kwik opgenomen!

konde zyn^ goot ik 'er veel Water op, om de

Kwik wel af te waffchen , en wrongze vervol-

gens door Zeemleder , in 't welke ik gevonden

heb 3i Gros en 14 Greinen Goud en KwikzUver.

Van dit mengzel bleef, na het wegdampen van

de Kwik , een half Gros en 1 5 Greinen Kalk van

Goud over , welke 4» in 't lineltcn en -^l aan Lek-

kagie verloor, en dus bevonden wcrdt te houden

2,3 Karaaten.

Toen ik zag, dat deeze Bewerldng gelukte,

begon ik op nieuws, om te weetcn, op hoe veel

voordeel men , in deezen , ftaat kon maaken.

Ten dien einde heb ik twee Uuren lang ge-

werkt , en het gedroogde Poeijer woog , na de

uitdamping van het Water, 4 Gros of een Loot.

Het zelfde Poeijcr woog, na in den Weerftuit-

Qven gekakineerJ te zyn , 2, Gros en 34 Greinen.

Na de Wryving ble^ven , in het Zeemleder , 56

IV. Deel, G
3 Crifi-'
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Greinen Gouds , met Kwik geamalgameerd. Na
de wcgdamping van de Kwik fchooten 'er i6

Greinen Kalk van Goud over , welke men door

ejfaij eeren hevondt, van 23 Karaaten te zyn, als

boven.

Uit deeze Bewerking blykt , aangezien ieder

Grein van dit Goud omtrent anderhalve Stuiver

(^a) waardig is, dat een Werkman, in 't Uur,

voor vierentwintig Stuivers (Z-) aan Goud van

Verguld Hout af kan krygen. Ik weet wel, dat

hier de tyd zou moeten bygevoegd worden, die

noodig is om de Kwik met het Poeijer te wry-

ven , tot dat het Goud volkomen met dezelve

geama/gameerd zy, waar aan ik zes Uuren heb

befteed ; doch men moet aanmerken , dat 'er ins-

gelyks maar zes Uuren noodig zouden zyn, om

30 Ponden van die zelfde Stoffe te amalgameeren

in de Molens , daar toe gefchikt; zo dat de tyd,

die tot de 1^ Gros in dit opzigt noodig zoude zyn

,

voor

(«) [De Franfche Schryver zegt drie Sols of Franfche

Stuivers, die hier, tot geinak van den Leezer, in Hol-

landfche Stuivers overgebrngt zyn , door allcenlyk de

helft te neemen van 't iretal, 't welk hy opgeeft, zonder

agt te geeven, dat de Franfche Sols een weinig minder

dan een halve Stuiver HoIIandfch waardig zyn : dewyl

het, in deeze Rekening, zo net daar niet op aan komt.

Wanneer in 't vervolg van dit Vertoog ook van Stut'

vers gefproken wordt, moet men altyd weeten, dat de

Schryver daar heeft eens zo veel Sols.]

(b) [Volgens een juide rekening , zou dit maar 22I

Stuiver zyn , en zo ook in 't vervolg.]
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voor weinig of niets mag worden gerekend. Op
de zelfde manier kan men redeneeren over den

vereifchten tyd om de Kwik te doen wegdampen,
dewyl men dit looPond in een Uur kan doen.

Nu is 't de zaak , de koften te onderzoeken.

Die van 't Kwikzilver zyn zeer weinig; dewyl
het gene door Zeemleder is geperft , en 't gene

men van het Amalgama des Gouds te rugkrygt,

door 't zelve in een Kromhals te deftilleeren; by-

na zonder eenig verlies, even als voorheen, die*

nen kan, om een nieuwe Metaalmenging te maa-

ken. De voornaamfte koften beftaan dan. in die

van 't Vuur , het welke noodig is , om 't Water
heet te niaaken en 't zelve te doen wegdampen;
want, ten opzigt van het Vuur, dat vereifcht

wordt tot het afhaalen van de Kwik , is 't op-

merkelyk, dat hetzelve niet zo fterk moet zyn,
dat het Goud 'er gloeijende door wordt , als zyn-
de dit genoeg om 'er de Kwik uit te dryven.

Volgens de voorgemelde rekening , zou men
in een Uur krygen voor twaalf Stuivers aan Goud

;

neemende nu , voor de gedagte tyd en koften

,

twee Stuivers daar af, zo zal 'er tien Stuivers in

't Uur, aan zuivere Winft of Arbeidsloon , over-
blyven.

Een Vergulder heeft gefchat , dat 'er vyfBoek-
jes gefiagen Goud moeften gebruikt zyn aan 't ver-

gulden van het Hout, waar van ik 't Goud in twee
Uuren tyds heb afgenomen. Ieder Boekje , nu,
weegt van 6 tot 8 Greinen , en 't hoogfte nee-

IV, Deel. G 4 nee-
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neemendc, zo:zouden daar toe 40 Greinen Gouds

zyn gebezigd. Wy hebben gezien , dat ik 'er 16

Greinen af gekreegen had : zo dat 'er nog 24 Grei-

nen aan mankeerden , om al het Goud te hebben.

Ook is 't op'^de Proef, daar van door my genomen

zynde, gebleeken, dat het Poeijer, waar uit ik

de 1 6 Greinen Gouds gekreegen had , nog een wei-

nig Goud bevatte.

Om derhalve te ontdekken, waar aan ik my
houden moeft, enteweeten, welke hoeveellieid

Gouds het doenlyk ware uit deeze Bewerking te

krygen, heb ik op nieuws gearbeid aan het ont-

gulden van Hukken Houts
;

' volgende de zelfde

manier , welke reeds door my gebruikt was. Het

Poeijer , dat ik 'er van kreeg, woog, na in 't

Vuur gegloeid te zyn , 6è Gros en 17 Greinen.

Ik kon geen hekwaamcr hulp gebruiken , om at

het Goud, 't welk in dit Poeijer ware, naauw-

keurig uit hetzelve te haaien , dan van den Heer

R.0UELLE, die dit goedgunftig heeft gelieven op

Zig te neemen , en wiens Bewerking ik hier zo-

danig zal voorftelle.n , als zy door hem is uitge-

voerd.

Ten dien einde verdeelde hy , in de eerfte plaats,

het Poeijer in twee gelyke deelcn , en op de 3

Gros , 2Ó5- Greinen, die 'er de helft van uitmaak-

ten ,
gebruikte hy 4 Oneen Goudglit , met by-

voeging van een half Once Lood. De Kom kwam
by ongeluk te breeken in de Operatie , en dus ging

'er iets verlooren , zo dat hy maar 2,7 Greinen

Gouds
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Gouds kon krygen uit die helft van het Poeijer.

De Heer Rouelle hervatte derhalve de Ope-

ratie op de 3 Gros en nó-k Greinen Poeijcrs , die

hem nog overgebleeven waren : maar , alzo hy ge-

merkt had , dat de Stoffen , welken zig van de

Grond van 't Verguldzel hadden kunnen affchei-

den , de Glaswording vertraagden , nam hy 't

bcfluit, ten einde zig daar van te ontflaan, 'er 3

Oneen gedcftilleerden Azyn op te gieten, 't welk

een fterkc Opbruifching maakte. Na eene Digcs-

tie van twee Uuren , het bovendryvende Vogt

?er afgegooten hebbende , deedt hy 'er nog twee

reizen een gelyke 'vecllicid Azyn op. Het ovcr-

blyvende Poeijer
,
gedroogd zynde , woog maar

2^ Gros en 6 Greinen: zo dat 'er i Gros en ia

Greinen der Grond van 't Verguldzel ontbonden

waren geworden.

By dit overgebleeven Poeijer deedt de PIccr

Rouelle 4! Once Goudglit, en een half Once

Lood op den bodem vaii de Kroes ; in agt nee-

mende van het mengzel te leggen op het Lood-

Hy plaatfte de Kroes in den Koker van de Gicte-

ry, en vermeerderde het Vuur, by trappen, tot

aan de Hitte , die tot het doen vloeijen van 't

Metaal vereifcht wordt. Het Mengzel in een

Vcrglaaskom (Cu^el/a^ gezet zynde in het Me-
taal-Fornuis (Fumus Docmajiicus') , bevondt men
omtrent een Once Lood tot Glas geworden. De
Kom verkoeld en gebroken zynde , woog het

overgebleeven ftukje Lood 4^- Gros , en na dat

IV. Deel. G 5 het-
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,

hetzelve door de Kroes gejaagd was , bleef 'er een

knopje Goud over van 32 Greinen. Men begrypt

ligtelyk, dat de vermeerdering van 5 Greinen, in

deeze tweede Operatie , alleen daar uit is ont-

ftaan , dat 'er toen geen verlies plaats had.

Aangezien de Heer Rouelle , door deeze Be-n

werking , nrauwkeurig al het Goud , 't welk be-

greepen was in het Pocijer, dat voor de Operatie

3 Gros en aói Greinen woog , daar uit gehaald

had , zo kan men nagenoeg befluiten , hoe veel

Goud 'er moet overgebleeven zyn in het Poeijer,

dat ik met Kwikzilver heb bewerkt , 't welk 2

Gros en 34 Greinen woog , na dat het in 't Vuur

gegloeid was , en uit het welke ik 16 Greinen

Gouds gekreegen heb. Onderftellcnde , naame-

lyk, dat dit Poeijer eene veelheid Gouds inhield,

evenredig met de gene, die in het Poeijer, waar

op de Heer Rouelle gewerkt heeft, begree-

pen was ; zo zal men door rekening vinden , dat

in hetzelve 23^ Greinen Gouds moeten geweeft

^yn, in plaats van 16, en dat 'er derhalve yè

Grem zyn blyven hangen in het Poeijer, 't welk

na de wryving met de Kwik overbleef

De rekening, nu, volgende, die door my hier

emtrent gemaakt is , ziet men, dat, ingevalle men

al het Goud , 't welk in dit Poeijer is vervat , daar

uit kon krygen , een Werkman , in plaats van

twaalf Stuivers , zeventien en een halve Stuiver

in 't Uur zou kunnen winnen , en Hellende twee

en een halve Stuiver voor de Onkoften , die tot

dQ
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de Bewerking noodig zyn, zo zal men vyftien

Stuivers behouden voor Arbeidsloon. De veel-

heid Gouds, die tot het vergulden gebruikt vi^as,

(gelyk wy gezien hebben, op 40 Greinen gefchat

zynde ; zo ziet men , dat het doenlyk is , meer

dan de helft van het Goud te rug te krygen, daar

het anders alteraaal verlooren gaat.

Hier moet nog in aanmerking genomen wor-

den, dat, volgens de Manier, welke de Heer

RouELLE gebruikt heeft , wel is waar
, 32, Grei-

nen Gouds gekreegen waren , waardig zynde 4

JLivres en 16 Sols(^a)-y maar dewyl de Onkojten

der Bewerking kwamen te ftaan op 3 Livres en is

So/s, zo zouden 'er maar 24 So/s (b') overblyveii

voor 't Arbeidsloon, 't welk niet genoeg zou zyn:

hoewel de Koften, wanneer 'er agtervolgelyk en

in 't groot door de Vhnficatie op gewerkt Aferd,

niet zo veel zouden bedraagen. Veel beter is

het , derhalve , zig te bedienen van de manier

,

welke ik gebruikt heb ; wryvende het Poeijer,

daar 't Goud in vervat is, met Kwikzilver; 't geen

een maatigen Winft aanbrengen zal, vooral, wan-

neer men zig bedient van zulke IVrolens , als de

Luiden, die over de Lekkagie der Specie in deMunt
zyn, gebruiken, om 't Goud weder te krygen,

't welk in de Kroefen getrokken is : daar ik myn
Operatie niet gedaan heb , dan in een Porfeleinen

Mor-

(fl) [Dat is net 45 Stuivers , Hollandfch Geld,]

f/O [Dat is 11; Stuiver.]

IV. Deel.
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Mortiertje met een Porfeleinen Stamper. Ook

denk ik , dat het van dienft zou zyn , by de

StofFe, die men te wryven heeft, zeker gedeelte

fchoon gewaffchen Zand te voegen , 't welk de

Kwik zou helpen om beter door te dringen in het

Poeiier ; dat , door zyne uitncemendc fynheid

,

'er niet gemakkelyk mede vereenigen wil. Voorts

zou nog noodig zyn te weeten , hoe veel Kwik-

zilver 'er gebruikt moet worden. Grammer
bepaalt , in zyne Docimapica , deszelfs gewigt op

viermaal zo veel als dat der Soffe, welke men te

Wryven heeft. Volgens deeze manier zou men

,

op weinig naa, al het Goud, dat in het Pocijcr

is, 'er uit kunnen krygen ; ik durf niet zeggen

van altemaal; om dat ik de StofFe, die, na ge-

wrceven te zyn , was weg geworpen door de

Muntgezellen , als geen Goud meer bevattende,

door een byzondcre Konft bevond nog ecnige,

hoewel zeer kleine veellieid Gouds, in zig te

hebben.

WAAR^



W A A R N E E M'I N G

o V E R. D E

INGEWANDEN
VAN DEN

KOEKOEK;
DOOR DEN Heer

H E R I S S A N T,

Lid van de Koninglyke Akademie der Wee'

tenjchappen van Parys.

(Memoir. dcVJcad. Royale des Sciences, de Vuin 1752,

a Paris 1756. pag. 417.)

DE Koekoek' is een der Vogelen , die ons

,

door hun Gezang, de wederkomft van het

fchoone Saizoen aankondigen. Hy heeft zyn naam

yan 't Geluid , dat liy maakt , roepende het woord
Koekoek zo duidelyk en met zulk een juiften maat-

klank , als het eene Menfchelyke Stem kan doen.

Geen Vogelen zyn 'er , waar van de oude Na-

tuurbefchryvers ons meer wonderen verhaalen,

onder welken eenigen , niettegenftaande zy zeer

fabelagtig voorkomen , aangenomen ofniet genoeg-

zaam verworpen zyn , door de Hedendaagfchen.

IV. Deel. In-
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Indien men Plinius geloofgeeft, die zig be-

roept op 't gezag van Aristoteles, zo is de

Koekoek een foort van Sperwer , of liever , de

Sperwer is niet .anders, dan een vohvaflen Koe-

koek, en Belon onderrigt ons, dat, tenzynen

tyde , de Valk in Vrankryk voor Vader van den

Koekoek gehouden, werdt.

Zyn Veeren , waar ni hy genoegzaam zweemt

naar een Roofvogel, daar hy noch den Bek noch

de Klaauwen van heeft, zullen zonder twyfel

gelegenheid tot deeze dwaaling gegeven hebben.

Alle Koekoeken -egter , hier te Lande , zyn niet

van eenerley Pluimagie. Men heeft 'er ni 't

Kabinet van den Heer van Reaümür gezien,

die gevlakt waren ,
gclyk verfcliillende foorten

van Mannetjes Sperwers ; een anderen , die zeer

veel zweemde naar een Veld-Duif : waar van zy

gemeenlyk omtrent de grootte hebben.

IsiDORUs van Sevilic, die den Koekoek naar

ons Land doet wcderkeeren op de Rug van een

Wouwe of Kuikendief ; als zynde hy , na den

Winter , niet in ftaat om lange Vlugten te doen

;

durft 'er nog een belachlyker Sprookje van op-

diflen. Hy zegt , dat het Speekzel van den Koe-

koek Koornkrekels voortbrengt , die zo weinig

ontzag hebben voor den Vogel, wien zyhunbe-

ftaan verfchuldigd zyn , dat zy op denzelven fprin-

gen en zig onder zyne Vlerken verbergen , doen-

de hem eindelyk fterven door hun ftcckcn.

Andere Schryvers ontflaan den Koekoek van

lange
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lange Reistogten. Zy willen, dat hy, by 't aan-
komen van den Winter , in holle Boomftammen
kruipt , en wel , zo eenigen voorgeeven , na dat
hyzig vooraf, aldaar, een Koornfclniur gemaakt
heeft. Wat hier van zy, 't is zeker, dat de
Koekoek, geduurende het overige van het Jaar
zig van Honger zou laaten fterven , indien hy niets

anders , dan Koorn, tot zyn voedzel vondt. An-
deren willen , dat in het Hol , waar in hy zig
verbergt, zyn e Veeren afvallen, waar na zyn
Lighaam met Schurft bedekt zou worden , bly-
vende de Vogel in een ftaat van zwakheid, tot
dathy, in 't Voorjaar, nieuwe Veeren gekree-
gen hebbende , zig in ftaat bevond om voor den
dag te komen.

Eene byzonderheid , egter , van deezen Vo-
gel, die ten minfte zo groot is als de genen, wel-
ke wy aangehaald hebben , en ongelyk zekerder
beftaat daar in ; dat de Natuur hem ontllagen heeft
van alle zorge tot behoud en voortplanting van zyn
Geflagte. Hy toont voor zyn NakomeHngfchap
eene onverfchiUigheid , waarvan men geen voor-
beelden in eenig ander Klaffe der groote Dieren
vinden zal. De Wolven, Leeuwen, Tygers, A-
renden

, Gieren
, en , in één woord , de aller-

wreedfte Dieren, hebben een tedere Liefde voor
hunne Jongen, die zy, het kofte wat het koft,
opvoeden en befchermen. De Koekoek, door
eene zeer wonderlyke uitzondering, is deeenig-
fte, welke geen de minfte bezorgdheid voor het

IV. Dee.. ^.^^
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uitbroeden en opbrengen zyner Jongen heeft. Hec
Wytje geeft zig niet eens de moeite om een Neft.

te maaken. Alles wat zy voor haar Nakomeling-

fchap doet, beftaat in 't leggen van een Ey, in 't

Neft van een anderen Vogel ; en daar mede is al-

les afgedaan. Schoon zy ten minfte zo groot is

als een Tortelduif, is het Neft , daar zy haar Ey
in legt, altyd maar van een zeer klein Vogeltje,

gelyk een Roodborftje , een Bafterd-Nagtegaal-

tje , en dergelyken. Dit kleine Vogeltje wordt

bclaft met het opvoeden van den jongen Koekoek,

die uit het Ey zal komen, en neemt die moeite

op zig.

Dit ftuk is niet van 't getal der genen , die noo-

dig hebben bewaarheid te worden. Het is waar-

genomen door den Heer Fritsch, alsook door

den Heer Salerne, Doktor in de Mcdicynen

te Orleans , en Korrelpondent deezer Akademie.

De Heer van Reaumur hadt inzyn Kabmethct

Neft van dergelyk een Vogeltje , en de Koekoek,

die 'er in opgevoed was , bcvondt zig in het Par-

terre van zyne Luftplaats. Men hadt denzelven

een Touw aan de ecne poot vaftgemaakt, op dat

hy, groot genoeg geworden zynde om weg te

vliegen, niet ontfnappen mogt.

't Is een zonderlinge kommiffie voor een klein

Vogeltje , 'er een te moeten opbrengen zo veel

grooter dan het zelf is. De jonge Koekoek blyft

alleen in bezitting van het Neft , terwyl de eigen

Jongen 'er uit worden gejaagd en dus moeten fter-

ven.
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Ven. De kleine Voedfter fcbynt deeze kommiffie

lang te moeten waarneemen ; want het is te ver-

wonderen, welk een tyd het duurt , eer de jon-

ge Koekoeken de moeite willen op zig neemea
van alleen te eeten. De luiheid fchynt een over-

heerfchende hoedanigheid te zyn in deezen Vo-
gel. Ik heb 'er by den Heer van Reaumur,
by my en anderen , verfcheiden gezien , wien ,

na zo groot geworden te zyn als de Ouden, nog

anderhalf of twee Maanden lang , het Aas moeft

in den bek geftooken worden. Infekten van ver-

fcheiderley foort
, gelyk Rupfen, Wormen, enz.,

zyn hun natuurlyk Voedfel , waar voor men , by
gebrek, hun raaüw Vleefch geeft.

Deeze Byzonderheden maaken , egter , het On-
derwerp niet uit van dit Vertoog, Ik heb my
voorgefteld anderen te onderzoeken , die plaats

hebben binnen het Lighaam van deezen Vogel, en

van welken nog niemand heeft geWag gemaakt.'

Men vindt 'er het Gedarmte anders geplaatft dan

in de overige Vogelen , en een Maag , welker •

grootte , legplaats en aanhegtingen , waardig zyn >

opgemerkt en gekend te worden.

Wanneer men , in den Buik van een Vogel

,

een groote Opening maakt, die tot aan het Aars-

gat ftrekt , zo is , het gene de grootfte aandoening

:

op het Gezigt heeft , de klomp van Darmen, die

dikwils , voor een groot gedeelte , de Maag be-

dekken, zo dat men dezelve naauwlyks kan zien.

Ikftond derhalve zeer verbaasd, wanneer ik, na

: IV. Deel. H zulk
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Z/ulk een Opening gemaakt te hebben aan den Buik-

van den eerften Koekoek , dien ik gelegenheid had

te openen, zyn Gedarmte niet ontdekte.

Ik had begonnen , met eene overlangfe Sneede

ïn 't midden der Vliesagtige deelen van den Buik,

welke tot in de holligheid doorging , en zig van

't onderfte des Borftbeens tot digt aan 't Aarsgat

lütftrekte. In plaats, nu, van de Darmen te

zien , was ik zeer verwonderd , onder myn Mes
een redelyk groote veelheid ftukjes raauw Vleefch

te ontmoeten : zynde het Voedzel , dat de Vo-

gel, drie Uuren voor zyn dood, hadt ingellokt.

Deeze Voorraad van Vleefch befloeg byna twee-

derde deelen van de holligheid des Buiks, inzon-

derheid in het voorfte gedeelte , dat is te zeg-

gen , omtrent van het onderfte des Borftbeens tot

aan het Aarsgat , en ftrekte zig ook ter zyden uit

;

zo dat het my, door deeze voorfte Opening in

den Buik , ohmogelyk was eenig gedeelte der Dar-

men of der Ingewanden te zien, die zig zo klaar

vertoonen in andere Vogelen , als men 'er een

dergelyke Opening in maakt. Het was niet , dan

door eene Infnyding op de rug van dit Beeft, dat

ik eindelyk zo ver kwam van het Gedarmte , 't

welk aldaar geplaatft was , te ontdekken ,
gelyk-

ik ftraks zal verhaalen.

Dit Verfchynzel kwam my te zeldzaamer voor,

om dat ik my niet kon te binnen brengen , immer-

meer iets zodanigs te hebben waargenomen in ee-

nigen der Vogelen , welken , tot dien tyd toe

,

door:my ontleed waren. Het
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Het eerfte vermoeden, 't geen ik kreeg, was,

(dat 'er mogelyk eeiiige tegennatuurlyke Weg
mogt gebaand zyn , waar door dit Vleefch had

kunnen ontglippen, om in de hoUigheid van den

Buik te vallen ^ 't welk ik toen aanmerkte , als

de oorzaak zynde van 't fterven van deezen Vo-

gel. Doch myn vermoeden verdween wel dra ^

wanneer ik alles van nader by had onderzogt. Ik

nam zagtjes en zeer voorzigtig al het Vleefch

weg , dat zig voor myn oog vertoonde , en ver-

mydde zorgvuldig , iets te verplaatzen ofgeweld

aan te doen. Zulks gefchied zynde , zag ik niets

meer dan een foort van Beursof Zak, Eirond van

gedaante, die het voorfte gedeelte van de hoUig-

heid des Buiks , van 't Borftbeen af tot aan het

Aarsgat, geheel befloeg; met dunne Wanden^
ten deele Vliezig, ten deele Spieragtig. Deeze

Zak , zynde de Maag , hadt byna eene holte zo

groot als de Dop van een middelmaatig groot

Hoender-Ey. Men zal, zonder twyfel , oordee^-

len, dat het eene Opening geweeft is, die ik, te-

gen myn Oogmerk , in deezen Zak gemaakt liad
^

door welke een gedeelte van het Vleefch , daar

in vervat zynde , was uitgekomen of ontbloot ge-

worden : maar , 't gene my by uitftek zeldzaam

voorkwam, is, dat ik bevond, hoe deeze Maag

,

met zyne uitwendige Oppervlakte, door middel

van een Vezelagtig ofCelluleus Geweefzel, zeer

vaft gehegt ware aan de verfcheide deelen , dié

dezelve omringden. Deeze aanhegting was fterkft

IV. Deel, H 2 of
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jop de plaatfen , welke tegen de Spieren des Buiks

aankwamen, gelyk ik in eene van onze JByeen:-^

komften heb aangetoond.

Na 't wegneemen van al het Vleefch uit het

binnenfte van deeze Maag, vond ik 'er eene Ge-

leyagtige Stoffe in , die de tuffchenruimte vervul-

de van alle de vouwen en rimpels , welken 'er in

groote menigte voorkwamen, zynde in verfchil-

Icnde ftreeken gelegd. Ieder rimpel was gefron-

feld en geplooid. Ik merkte , daarenboven , in

de holligheid twee Gaten, waar van het bovenfte

geleek naar de opening van een toegehaalde Beurs,

hebbende gemcenfchap met de Strot of Zwclgpyp.

Boven dit Gat lag een menigte van Klieragtige

Lighaampjes, rond zynde en vry regelmaatig ge-

fchikt ; ieder van welken met een klein Gaatje

was doorboord, 't welk Vogt uitgaf wanneer men

ze drukte. Ook lagen ,• tuffchen deeze Kliertjes

en het Gat , verlchcide Vleefdiagtige Vezelen ,

die zeer kenbaar waren en cirkclrond geplaatft,

iiiaakende aldaar een foort van Sluitfpier , be-

kwaam, om, door haare Samentrekking , de Spy-

ze te beletten, weder naar de Keel te gaan. Het

andere Gat, zynde niet zeer ver van het eerfte,

een weinig naar de regter zyde, was langwerpig

en om den rand geplooid , even als 't voorgaande

,

hebbende gcmeenfchap met de Darmen.

Uit de verklaaring, die hier gedaan is van het

maakzel en de plaatzing der Maag in den Vogel

,

waar vi^n wy fpreeken, is 't gemakkelyk te be->
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grypen , dat de legging van 't Gedarmte anders

moet zyn , in den Koekoek , dan dezelve is in 't

overige Pluimgedifirte. Inderdaad, de Darmen
van deezen Vogel leggen in 't onderfte gedeelte

van de Rug, en ik kon dezelven niet in 't o-ezio-t

krygen , zonder de Maag te befchadigen , voor
dat ik de B.ccnderen van 't Bekken aan ftukken had
gebroken.

Men zou mogen denken , of ook deeze gefteld-

heid. van de Maag en plaatzing der Darmen , zo
verfchillende van 't gene wy in andere Vogelen:
vinden, in 't byzonder eigen konde zyn aan dien.

Koekoek, welken ik ontleed had; gelyk men, in
de Menfchelyke Lighaamen , fomtyds , wonderly^
ke ongefteldheden en verplaatzingen vindt; maar,
ik heb even 't zelfde waargenomen in twee andere
Vogels van dit foort , en de Heer Salerne,
wien menmyne Waarneeming hadt verhaald

, ge-
duurende zyn Vakantie gelegenheid hebbende
gehad om 'er een te ontieedcn , heeft in deszelfs

Ingewanden even 't zelfde befpeurd, als ik in die
van myn Vogel.

Door middel van niet minder befliflende dan ge-
lukkig uitgevonden Proefneemingen , heeft de
Heer van Reaumur beweezen, dat de Wry-
ving wel de voornaamfte oorzaak der Verteering
van de Spyzcn is, in de Vogelen, dieeene Krop
en fterk Spieragtige Maag hebben, maar dat de^
zelve geen deel heeft aan de gene , welke in de
Vliezige Maagen dor Roofvogelen gcfchiedt, al-

IV. Deel. H 3 waar
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tvaar zy eeniglyk door een Ontbindvogt wordt

volbragt. De fterke vafthegting van de Maag des

Koekoeks , aan de deelen die dezelve omringen,

toont ons ook op eene zeer duidelyke manier, dat

de Wryving aldaar geen oorzaak is van de Ver-

teering der Spyzen , maar dat de Verteering 'er

eveneens gefchiedt als in de Maagen der Roofvo-

gelen. Want dewyi deeze Maag niet in Haat is

eene aanmerkelyke drukking op dit Voedzel in 't

werk te ftellen; zulk eene, naamelyk, als de Ver-

maaling van het Graan noodig heeft; kan zy , ten

' allermeefte , niet op dezelven werken , dan nage-

noeg even zo , als de Blaas in de Menfchen op het.

Water werkt , om zig daar van te ontlaften.

AAN-



AANMERKINGEN
OP DE

ONTDEKKING
VAN DEN Heer

DAUBENTON,
RAAKENDE de KOLEUREN

DER

EDELE GESTEENTEN.
(Obfervations ftir l'HiJloire Naturelle, &c. a Paris

1752. pag. 4I-)

DE Heer Daubenton verbeeldt zig, in

het gekoleurde Toverbeeld , 't welk het

Priihia in een Donkere Kamer voortbrengt , een

Middel gevonden te hebben , om de Koleuren der

Edele Steenen naauwkeurig te befchryven. le^

mand, by voorbeeld, in de Indien zynde, zegt

hy, zou dus berigt kunnen geevenaaneen ander

in Europa , dat hy een gefteente gevonden had

van deeze of gene Koleur , overeenkomende met
een gedeelte van het Beeld, door hem aangewee-

lz.en. Hy beweert, daarenboven, dat dit zelv9

Toverbeeld alle de Koleuxen bevat, die men zig

verbeelden kan : doch , dat deeze manier onvolko-

men en zelfs ondocnlyk zy, blykt uit de volgen-

de Aanmerkingen.

IV. Deel. H 4 x. Men



laO AANMERiaNGEN OVER DE KoLEURHl^

1 . Men vindt alle de Koleuren der Edele Stec-

nen niet, in het eenvoudige Toverbceld van de

Donkere Kamer.

2. De Koleuren veranderen , volgens de Straal-

breekende hoeken van het Prifma, 't geen de

Heer Daubenton niet genoegzaam heeft ver-

klaard.

3. Deeze Manier fchynt ondoenlyk te zyn;

om dat de fchuinte of zwakheid der Straalbreekin-

gen de Koleuren meer of minder doet famenloopen

pf fpreiden in het Tpverbeeld, en dezelven daur

door meer of minder levendig of duifter maakt.

Dit gaa ik in de twee volgende Afdeclingen aan-

toonen.

Om alle Je Koleuren der Et/ele Gepeenten voort te.

brengen ^ zyn ^er drie Pnfmaas noodtg.

Een Prifnia , welks Straalbreekende hoek van

60 Graaden is , volgens de gewoone manier ; 't

welke alleen de Heer Daubenton fchynt ge-

bruikt te hebben , om dat hy van de hoeken zyns

Prifma's geen gewag maakt ; geeft , inderdaad

,

op den afftand van 1 5 Voeten , een zeer fraay

Beeld; maar, als men nevens hetzelve een Pris-

ma plaatft , welks Straalbreekende hoek van 90

Graaden is («) , zo zal men eene levendigheid

ge-

(ffl) [Door een gemeen Prifma, welks hoeken van 60

Graaden zyn , verftaat men zulk een , welks alle drie

Viakten gelyke hoeken met malkander maakcn, of, welks

door-
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gewaar worden in de Koleuren van dit laatfte, die

veel volmaakter is; hoewel het Geel zig niet ver-

toont. Het bewys daar van is gemakkelyk, en

ik verwonder niy , dat de Heer Daubenton
geen agt gegeven heeft Qp deeze byzonderheid

ider uitwerking van het tweede Prifma op de Ko-

leuren van de Donkere Kamer , waar door men
verfcheide foorten van Rood , Groen en Violet

gewaar wordt. Zulks beweezen zynde, kan

men verzekeren dat de Wefterfche Steenen, wel-

ker Koleuren minder levendig zyn , niet kunnen

vergeleeken worden dan met het foverbeeld,

dat door het gewoone Prifma vportgebragt is , eu

de Oofterfche beter met het gene door het twee-

de Prifma is geformeerd.

De Heer Daubenton tragt het gebrek in de

levendigheid der Koleuren op eene zonderlinge

manier te verhelpen. „ Wanneer men , (zegt

„ hy,} Steenen daar mede vergelyken wil, die

„ van eene zeer fiaauwe koleur zyn , zo is men

„ genoodzaakt het Toverbeeld zo ver agter uit

„ te brengen , dat de Kamer 'er niet groot ge-

„ noeg toe zou kunnen zyn. Om dit ongemak

„ voor te komen , ftelt men , m plaats van het

„ vlakke

doorfnyding, overdv/ars , een gelykzydige Driehoek is:

door een Prifma met een hoek van 90 Graaden , zulk

één, waar van twee Vlakten met elkander in den Win-
kelhaak zyn , en de Doorfnyding een regtboekige Drie*

hoek.]

... IV. Deel. H 5
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„ vlakke een holrond Glas , 't welk , door de

„ Straalen te doen fpreiden , derzelver koleuren

„ verfiaauwt, enz."

Alle deeze voorzorgen zyn onnut : de twee

Beelden geeven,met meer naauwkeurigheid, het

gene men door behulp van een holrond Glas, van

't welke noch het Brandpunt , noch de aflland be-

paald wordt , zou willen verkrygen ; en boven-

dien zyn de verfcheide Koleuren deezer Beelden

meer vermenigvuldigd, dan wanneer men zig al-

leenlyk van 't gewoone Prifma van Newton be-

dient : doch , niettegenftaande de famengevoegde

uitwerkingen deezer twee Prifmaas , verkrygt

men nog niet alle de Koleuren der Edele Steenen

in 't algemeen : by voorbeeld , de MannetJes-Sa-

fier, uit het Ooften , is van Waterkoleur , trek-

kende naar het Wit; welke Koleur in de Tover-

bcelden van 't Prifma niet gevonden wordt.

De Oofterfche Kobyn is hoogrood , doorfchy-

nende , en, in de Zonnefchyn gelegd zynde

,

zweemt hy naar een gloeijende Kole : om welke

reden hy ook Karbonkel genoemd wordt. Des-

zelfs Koleur krygt men niet, dan met het Prifma

van 90 Graaden.

De 5«/^/x-Robyn is van Roos-Vermiljoen Ko-

leur, en trekt een weinig naar hoog Karmozyn.

Hy is niet zo fcharlaken-rood., als de voorgaan-

de, en men kan hem niet met de Koleuren van

het Prifma vergelyken.

De i-Vp/W-Robyn is Granaatkoleur , en trekt

fom-
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fomtyds naar denHyacinth: welke Koleuren niet

te vinden zyn in de gewoone Toverbeelden. Zie

daar derhalve drie foorten van Rood in den en-

kelen Robynftcen , die men met het Newto-

niaanfche Prifma niet kan voortbrengen.

De Oofterfche Topaas is helder en zuiver , trek-

kende naar het Citroen-Geel , welke Koleur , op

ver na, met het gewoone Prifma niet is te ver-

krygen.

De Gras-Groene Koleur van de Oofterfche Sma-

rasd ^ is veel zuiverer en meer fchitterende of

glansryker , dan die van de gemeene of Wefter-

fche Smaragd. Deeze Koleur geeft het Prifma,

't welk eenen Straalbreekenden hoek heeft van

90 Graaden, en niet het gemeene van 60 Graa-

den, 't welk Newton heeft gebruikt.

De Smaragd Prajius der Ouden , komt zo wel

in de Indien voort als in Bohème. Hy is Prey-

Groen en heeft daar van zyn naam. Deeze Ko-
leur wordt gevonden op de famengrenzing van 't

Groen en Blaauw, in het Toverbeeld van 't Pris-

ma van 90 Graaden. Men heeft 'er van drie

foorten , de eene geheel Groen , de andere met

Rood gevlakt en de derde Blaauw. De gevlakte

of gewolkte Koleuren zyn onmogelyk te verge-

iyken.

De Smaragd , die de Ouden Presmacl noem-
den , is van vier foorten : de eerfte helt naat-

Jaspis , zynde uit Geel en Groen gemengeld : de

IV. Deel. twee-
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tweede is van Varenkoleur : de derde van een

verward Groen, fchynende famengefteld te zyn

uit Rood , Geel , Groen en Blaauw : de vierde
,

eindelyk , beftaat ook uit Blaauw , Geel , Rood
en Zwart, vlakkig door elkander gemengd. Hy
komt voort in de Ooft- en Wcft-Indiën , als ook

in Bohemen. Deeze Koleuren kunnen door gee-

nerley Prlfma worden nagebootft.

De Oofterfche Amethyji heeft de Koleur van

Roode Wyn , of Purper naar Roozerood trek-

kende. Men vindt dezelve niet in de Beelden

van 't witte Prifma : maar tot dezelve wordt een

gekoleurd Prifma vereifcht.

De Btf/vV-Steen, daar men den naam aan geeft

van Oofterfche, is Zeegroen, welke Koleur nooit

met het gewoone, maar wel met een gekoleurd

Piifma, te verkrygen is.

De Hyac'inth is, volgens Boethius , van

vierderlcy foort. De eerfte trekt naar den Ro-
byn , zynde een weinig Wateragtig ; de tweede

naar Saffraan of Oranje ; de derde is Citroenko-

leur , in zekere plaatzing voor 't Gezigt wat meer

naar 't Geele trekkende , in anderen naar Omber

zweemende. Deeze zal men nooit in de Koleu-

ren van 't Prifma vinden. De vierde is Granaat-t

koleur.

De Chryfolyth is Olyfgroen, welke Koleur zig

op de iamenvoeging van 't Groen en Geel, in 't

JJecld van 't gewoone Prifmq , vertoont.

De
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De Ofaaien zyn zeer keiirlyke Steenen wegens

de verfcheidenheid hunner Koleuren, Men vindt

ze van vier foorten ', waar van de eerfte den Re-

genboog nabootft , zynde niettemin volkomen,

doorfchynende. Dezelve vertoont Oranje-rood,

Geel , Groen , Blaauw en Paarfch. De tweede

•is eenigermaate zwartagtig, doch geeft een fchit-

termg van Vuur
,

gelyk de Karbonkel. Deeze

is by uitftek koftbaar en zeer zeldzaam. De der-

de laat , door het Geel van zyn Lighaam , ver-

Icheide Koleuren blyken, gelyk Rood, Oranje

en Groen ; maar zeer flaauw. De vierde , zyn-

•de de valfche Opaal, of doorfchynende Girafooi

^

[is even helder als de eerfte, een weinig Blaauw

of Geelagtig,] gelykende naar 't Oog van een

Vifch [en geevende, wanneer men hem tegen

't Licht omdraait , fchynzel uit van zyn uiterften

jand.3 Men meent dat het de Proides van Pli-

Niusis,die genoemd wordt Zotme-Oog. Deeze

Koleur wordt niet door het Prifma voortgcbragc.

De PantherSx.eQn behoort , volgens Tommigen-,

onder de Opaalcn , volgens anderen onder de

foorten van Jafpis. Hy heeft zyn naam van de

verfcheidenheid zyner Koleuren, geevende Zwart,

Rood , Geel , Groen , Incarnaat , Purperagtig ;

ja, om kort te gaan, allerley foorc van Koleu-

ren : zo dat , iemand , die denzelven met eenc

byzondere Koleur wilde vergelyken, zeer be-

kwaam zou moeten zyn. Dit Gefteente is zeer

zeldzaam en koftbaar.

IV. Deel. De
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De Kat-Oogen zyn veranderlyke Steencn, ten

opzigt van de Koleur
,
gelyk de voorgaande , en

derhalve kan daar omtrent niets worden bepaald.

[_ „ Als gy dit Gefteente omkeert , (zegt de Laat^

vertoont het zig aan den kant van U af altyd

witter en glansryker. Want het fchynt uit

twee Koleuren te beftaan , de eene Melkag-

tig byna, de andere Bruin , die in 't midden

van elkander afgezonderd zyn. Als men van

boven op dit Gefteente ziet , vertoont het zig

aan de regter zyde Wit , hoe men 't ook draaije.

Ja, als men 'er wel op let, is een breede wit-

te Streep in 't midden zigtbaar , en de beide

zyden zyn Bruin : zo dat het deeze verande-

ring van Koleur zekerlyk van het Licht moet

hebben". Ximenes fchryft , dat 'er een

groote menigte van in een Landfchap van Ooft-

indie
,

genaamd Tototepek
,

gevonden wordt

,

doch klein en flegt C*)3- De gedaante is die

van een Katte-Oog, en hy wordt hooger dan de

Opaal geagt , wanneer hy een maatige grootte

heeft , om dat hy harder is.

De Regenboog - Steen is Vlafchgraauw , naar

't Roodagtige trekkende. Plinius zegt, dat

men hem vindt in de Roode Zee. Hy wordt

dus genoemd , om dat hy , aan de Zonneftraalen

bloot gefteld zynde, een onemdige menigte van

Koleuren geeft , die 't ondoenlyk maakt hem met

de

(*) CHAaLETONi Oiiomaftieon. p. 283.
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deStraalen van den Heer Daubenton te ver-

gelyken.

De Vermei lle wordt ook "Maracile genoemd,

om dat hy van een zuivere Roode Karmozynko-'

leur is. Dit Rood wordt nooit gevonden in 't

Toverbeeld van 't Newtoniaanfch Prifma ; daar

moet een gekoleiird Prifma toe gebruikt worden.

De Granaaten , die men Oofterfche noemt , zyn
van drie hoedanigheden. De eerfte foort

, ge-

naamd yavaanfche , om dat zy Violet zyn naar 't

Purper trekkende , heeft men met reden den

naam van .dmethyjien willen geeven: de anderen

zyn Hyacinthkoleur , weshalve menze ook Hya-
cinthen zoude kunnen noemen : die van het derde

foort hebben de Koleur van Granaatkorrels , doch

een weinig zwartagtig,geevende die Koleur eerft

regt , op een Blaadje geflagen Zilver. De genen y

die Suriens genoemd worden , zyn meeft in ag-

ting , hebbende eene waare Granaatkoleur. Vai^

deeze Koleuren , buiten het Violet , is 'er niet

eene te vinden in het Toverbeeld der witte

Prifmaas.

Naderhand zal ik volkomener Waarneemingen

opgeeven , aangaande de Edele Steenen en Dia-

manten: 't gene ik hier, in 't voorbygaan , zeg^

is maar om te doen zien, dat de Koleuren van

de meefte Gefteenten , de Oofterfchen inzonder-

heid, niet te verkrygen zyn door middel van het

Prifma, 't welk de Heer Daubenton gebruikt

heeft , en dat het ondoenlyk is alle derzelver Ko-
rV. Deel. leu-
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leuren , in 't algemeen , te vinden , dan door middel

van gekoleurde Prifmaas.

Men moet derhalve toevlugt neemen tot een

derde Prifma , zynde van gekoleurd Glas. 't Is

waar, dat men, een Prifmatiek Vaatje vullende

met een Vogt, dat met Rood, Blaauw of Geel,

getinétureerd is , ook alle de verbeeldelyke Ko-

leuren van de Edele Gelteenten verkrygr ; maar

dit is van weinig dienft, gelyk ik nu gaa be-*-

wyzen.

De Koleuren der Prifmaas zyn met behendig.

Men kan deeze Waarheid op verfcheide ma-

nieren betoogen , en zelfs in het Stelzel van

Newton. Zie hier wat 'er ons deeze Schry-

vcr van zegt. „ De Oorfprongelyke Koleuren

„ zyn in 't byzonder famengcfteld uit verfchil-

„ lende foorten van Straalen , van welken de

j, Gelykflagtige aan elkander Evenwydig zyn:

„ maar, niettegenftaande deeze Evenwydigheid

,

„ vindt men 'er die meer of minder in digtheid

„ verfchillen, en, eenigen van deeze Gelykflag-

„ tige Straalen , hebben iets van haare nabuurige

„ Ongelykflagtige ".

Dus onveffchilliglyk afwykende van het Prifma,

gelyk de Heer Daubenton voorgeeft, is men

in 't onzekere , of het; eene of het andere te ont-

moeten van deeze foorten van onzydige Straa-

len , die niet Gelykflagtig zyn met de Koleur^

van
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Van Xvelke gcfproken wordt , noeh Ongelyldlag-

tig met de nabuarige Kuleuren , daar zy het naaft

aankomen. De Newtoniaanen zullen toeftaan,

dat men den waaren atTtand des Toverbeeids van

't Prifma niet bepaalen kan, om de brde der Ko-
leuren vaft te ftcllen, : waar uit dan de onzeker-

heid volgt der X^ergetyklngen , die men zou kun-

nen maaken met Edele Gefleenten van verfchei-,

derley Koleur. Doch zonder deeze Stelling aart

te necmen kan men , door een menigte van an-

dere redenen , zig aankanten tegen die nieuwe
manier van den Heer Daurenton. Het Sai-

zoen , naamelyk ; de hoogte vari de Zon , de

Dampigheid of zuiverheid der Lugt , zyn alte-

maal beletzelen tegen de vaftfteUing der Koleuren

van het Frifma : daar , in tegendeel , de Gefteen-

ten altyd van eene zelfde Koleur zyn. En, zo
men zig bedient van Prifmatieke Vaatjes vol ge-

koleurde Vogten (getyk ik zo ev£n gezegd hebj^ -

om de Koleuren der Edele Steenen voort te bren-

gen ; dan is 't nog erger ; dewyl de trap A^an

deeze Kleuringen niet bepaald kan worden. Ja

,

fchoon men , by geluk , de gezogte Koleur met
de drie Prifmaas vinden mogt , zou men die nog-

thans niet kunnen vafiftellen, uit hoofde van me-
higerley veranderingen , welken het onmogelyk
is allen aan te wyzen. :

H. •

IV. Deel. | EEN
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TOT

HERSTELLING
VAN 't

'GEHOOR,
GEPRAKTIZEERD DOOR. DEN HEELMEESTER.

JONATHAiN WATHEN,
te Londen,

(Pbilofoph. TranJaU. for 1755. Vol. XLIX. P. I.

p. 213.)

AL wat den Doortogt verftopt , die van het

Oor in de Neus gaat
,

genaamd de Buis

van Eitjiach'ius ^ zodanig, dat hetzelve den In-

gang van de Lugt , daar door heen , tot in de

heiligheid van den Trommel belet ; wordt , zo ik

meene, van iedereen gerekend een oorzaak te

zyn van Doofheid. Hippocrates merkt aan,

dat , in een Worgziekte der Keel , de Lyder

»yn Gehoor kwyt raakte, cm dat deeze Buis daar

door
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door famengedrukt en toegeflooten werdt Qa),

Veele Schryvers over de Praktyk , verzekeren
,

dat even 't zelfde gebeurd zy , door nabygelegen

Zweeren , enz. (/;). Ook weet ik , dat een der

Amandelen ,
gezwollen zynde , Doofheid heeft

te weeg gebragt.

Dit Kanaal opent zig in 't zydelyke en voor-

fte deel der hoUigheid van den Trommel. De ge-

daante is zodanig, dat het ecrft in wydte af-

neemt, terwyl het naar 't agterfte van de Neus
daalt , wordende zeer naauw ; dan fchielyk van-

een wykende wordt het veel breeder, en komt

in het agterfte van de Neus uit , met een Ovaale;

Opening , een weinig uitpuilende ^ inwaards en

voorwaards draaijende , zydelings geplaatft, effen

boven het hangend Vlies van 't Gehemelte. Der-

halve IS de Buis van Euftachius famengefteld uit

twee byzondere Tregterswyze Kanaalen , met

de dunfte Enden famengevoegd , met de wyde
Enden van elkander af: zy is bekleed met een

Zeef-

(a) Coac. II. n. 35.

(6) H ALLER in Boerhav. tnjlit. de ^iiditü, p. "^So en

A.16. TüLPius heeft dit gezien van een Zwelling in 't

Gehemelte: Valsalva. Cap. V. pag. 90, van een

Neusprop en ook van een Zweer. (Zeker Man hadt een

Verzweering boven de Huig, aan de flinkerzyde, welke

gemeenfchap hadt met, en een gedeelte afknaagde van

den mond der flinker Buis van Euftachius. Wanneer daar

een Steekwiek in gebragt werdt, tot zuivering, verloor

de Lyder aanftonds zyn Gehoor, doch kreeg het weder
;,

20 dra men de Steekwiek weggenomen had.

IV. Deel. l %
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Zeefagtig Vlies , vol holletjes en Slymhokjcs , eveiï

gelyk het Vlies der Neusgaten , en maakt ééii

Vlies met hetzelve uit (^).

"Wanneer wy derhalve het maakzel van dit Ka-

naal , en dcszelfs vrye gemeenfchap met den Damp-

kring, overweegen, zo mogen vi^y met reden on-

derftellen , dat hetzelve onderhevig zy aan Ont-

fteeking van zyn Vlies en famengroeijing van

deszelfs Slym , zo door Zinkingen als anders

;

even gelyk de uitwendige Oorgang. En fchoon

de Slym van dit Vlies van een geheel andere na-

tuur is, moet dezelve niettemin door Hitte ver-

dikt kunnen worden , wanneer haar dunftcdeelcn

zyn weg gewaafemd (/>).

Uit de gedaante van deczcn Doortogt is ook

gemakkelyk te begrypen , dat cene Verftopping,

reeds ver zynde gevorderd , niet gemakkelyk kan

worden weggenomen , en dat het Gehoor , naar

evenredigheid van de meer of minder volftrekte

Vcrfcopping , meer of minder zal benadeeld zyn,

Waar-

(a) Zie Haller, ut fupra , pag. 378. Halleri
JPhyfiologia, de Auditu, §. 485. Vals al va. Cap. 2.. pag.

32. Ickjn !"ig. 14.

(_b) MoRGAGNi en anderen verhaalen ons, datzy a!-

tOR,s de holligheid van den TroTiimel , in jonge Kinde-

ren , zeer gevuld vinden met Slym , en de Heer Dou-
CLAS heeft dit zelfde in VolwafTenen waargenomen : ook

is hy van oordeel , dat dit famengaat met de Verftopping

der Buis van Euftachius, in 't algemeen, en dat de In-

fpuiting, in dit Geval, van even zo veel uitwerking is,

als of de Buis alleen verftopt ware.
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"Waarom zou men dit dan niet aamnerken, aJs

foratyds de oorzaak der Doofheid zynde ? Ja mo-

gelyk is het die niet zelden. Want , hj voor-

beeld , als men in een Fatient , die eenigermaa-

-te doof geworden is door Zinkingen, den uit-

wendigen Oorgang onderzoekende , denzelven

niet verftopt vindt door verhard Smeer : zal hy
egter fomv/ylen , op een fchielyke wyze , ver-

ligting krygen door een fterk Geruifch in zyn

Oor (c). Dit ontftaat waarfchynlyk uit eene door-

breeking van de famengegroeide Slym , en de

fchielyke inftrooming van de Lugt in den Trom-
mel ; zo dat , als deeze Kwaal nog ligt is en in

haare geboorte, de Natuur haar zelve dikwils

fchynt te redden : maar , wanneer de Kwaal meer
is ingeworteld , zyn de Poogingen der Natuur

kragteloos tot wegneeming derzelve.

Deeze aanmerkingen deeden my fterk overhel-

len naar de gedagten , dat het Gehoor van die

oorzaak lydcn mogt , en ik werd daar in be-

yeftigd door 't volgende zeer merkwaardige Ge-

val.

Kichani Evans ^ een Man van vyf-endertig Jaa-

ren , was by uitftek doof in beide zyne Ooren

,

en hadt geen kennelyk Ongemak in den uitwen-

digen Oorgang. De Doofheid was uit Verkoud-

heid ontftaan , en hadt verfpheide Jaaren ftand ge-:

hou-

(c) Ha L LER in Bosrbave de Auditu, pag. 38^. not. ?,

jy. Deel. I 3
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houden ,
geduurende welken tyd

, geenerlcy

Konft of Middelen , hem de minfte Verligthig toc-

bragten. Hy Itierf in Auguftus laatlHeeden aan

de Kinderpokjes , in 't Hospitaal van Col.i-hath

felJs. Die gelegenheid nam ik waar , om de Eu-

ftachiaanfche Buizen te onderzoeken, welken ik,

beiden , t'eenemaal vol gepropt vond met famen-

gegroeide Slym
,
gelyk zulks door- twee Heeren

van de Konft , die 'er tegenwoordig waren , ook

is gezien. Dit was de eenige kennclyke oorzaak

van zyne Doofheid geweeft ; want alle andere

deelen vertoonden zig als natuurlyk.

Gelyk nu alle deeze famenloopende Omftandig-

heden my verfterkten in myn Gevoelen , zo fpoor-

den zy my ook aan , om de Proef te neemen van

eene Operatie , welke eenigen tyd geleeden aan

de Akademie der Wetenfchappen voorgefteld was

door den Heer Guijot: maar de Autheur de-

zelve nooit werkftellig gemaakt hebbende , ont^

brak hem de Ondervinding om ze aan te pryzen

en kragt te geeven , weshalve zy als ondoenlyk

werdt verworpen (^a).

Ma-

(o) Hijl. de VAcad. des Sciences. A. 1724 ,
pag. 53.

Buitendien, flelde de Heer Guijot voor, zulks door

den Mond heen te doen : maar dit is volftrekt onnioge-

lyk , gelyk blykbaarzil zyn voor een ieder, die de moei-

te wil neemen van het te bezoeken. Hier van overtuigd

zynde, (lelde de Heer Petit (die onlangs een nieuwen

Druk van Palfyns Ontleedkunde uitgegeven heeft,)

voor, (gelyk de geleerde en ervaren Anatomift, de Heer

John
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Manier van Operatie.

Eerft bragt ik myn Stylet , aan 't end een wei-

nig omgeboogen zynde , door de Neus , in de

Buizen van Euftachius , in doode Lighaamen , en

dus eene .handigheid daar toe gekreegen hebben-

de , deed ik het zelfde aan een Perfoon die zeer

doof was , en op wicn alle andere Middelen krag-

teloos bevonden waren. Ik had zo dra het Sty-

let niet weder terug gehaald, of hy zeid' dat hy

veel beter hooren kon. Deeze uitflag Ipoorde my
aan tot verdere poogingen , zo dat ik my Pypen

bezorgde van verfcheiderley grootte
,

paffende op

een Spuit , waar mede ik vervolgens den door-

gang van het Kanaal, met goed gevolg, ingeipoo-

ten heb , op deeze wyze.

Het Pypje is gemaakt van Zilver, omtrent ter

dikte en langte van een gemeen Stylet, aan 't end

een weinig omgeboogen. Hetzelve , vaftgemaakt

zynde aan een Yvooren Spuitje , vol van Vogt

,

Cte weeten een weinig Honig van Roozen in

v/arm Water , ) moet ingebragt worden tuffchen

den

John Douglas, eerfl de doenlykheid daar van heeft

beweezen,) het Stylet, enz., door de Neus heen te

brengen in de Buis van Euftachius. De genen, die zyne

Openbaare Leffen bywoonden , heeft hy t'elkens zulks

getoond, en hem erken ik my verpligt te zyu voor de

indagtigmaaking , welke my aanleiding gaf, om op loe-

vende Mcnfchen de Proef te neemen van eene Operatie,

die van zo veel belang is voor 't Menfchelyk Geflagt.

IV. Deel. I 4
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den Vleugel en 't Middelfcliot van de Neus, met

zyne bogt gekeerd naar het bovenfte deel van bet

Neusgat. De holle Oppervlakte vaji 't onderfte

Spongieus Neusbeentje , maakt .een Groefje, 't

welk tot beftuurmg en als tot wegwyzer voor

het Fypjs dient. Daar in" brengt men 't zelve ,_

over de Beenige Vlakte van 't Gehemelte
, (die

jplat is ; niet verhevenrond
, gelyk ze 'altoos

wordt afgebeeld,) naar agtcrcn , en een weinig

nederwaards , voort , tot aan de Ovaale Opening.

Pat het zo ver gekomen is , wordt men gewaar

aan den tegenftand , dien de onderfte Rand van

;ieeze Opening, Kraakbcenig zyndc en uitpuilen-

de , biedt , wanneer het end van 't Pypje daar-

tegen ftuir. Dan keert men de bogt naar het

Middelfchot , waar door h'ct gcboogen end , met

gemak , in de Buis van Euftachius giydt. Voorts

v/prdt het Vpgt, door dit Fypje
,
gefpooten in

de Buis, en dus fpoelt men alle Vuiligheden, die

'er zyn, uit, dev/eiken door de Neus of Mond,
of beiden, terugkomen, met het Infpuitzel, en

zigtbaar zyn , indien de veelheid groot is.

Voorheelden.

Den 3 Novcmher ij^^. Zeker Vrouwsper-

foon, omtrent veertig jaaren oud, was gekweld

met een zeer zwaare Doofheid , zo dat zy, 't

geen op een maatigen afftand werdt gefprokcn

,

"niet hooren kon , of het moeft zyn met een zcgr

lui-
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luide, fchelle Stem ; zynde men derhalve genood-

^iaakt in haar Oor te fchreeuwen. Dithadt twee

Jaaren geduurd ^ verergerende langs hoe meer;

zo dat haar , om die reden , de Dienft zou opge-

zegd zyn. De Kwaal hadc uit Zinkingen haa-

ren oorfprong genomen. Ik fpoot den uitwen-

digen Oorgang , zonder de minfte beterfchap ; maar,

zo dra de inwendige Buis was ingefpooten , ver-

zekerde zy aanftonds , veel beter te kunnen hoo-

ren , en , door hetzelve twee of drie dagen te

herhaalen , hoorde zy en bleef hooren , byna zo

goed als iemand ; weshalve zy haar Dienll be-

hieldt.

Den 17 Novemler 1754. Een Mansperfoon ,

van vyftig Taaren , kwam by my om hulp voor

ecne Doofheid in de beide Ooren , welke ander-

half Jaar geduurd hadt , zynde ook uit Verkoud-

heid gefprooten. Hy kon niet hooren , 't gene

tot hem gezegd werdt , zonder een allerfterkfte

Verheffing van de Stem, met den Mond digt te-

gen zyn Oor aan. My kon hy in 't geheel niet

verilaan ; zo dat ik genoodzaakt was met hem te

fpreeken door middel van iemand , die een fterker

en helderer Geluid hadt. Zyne Ooren , uitweu'-

dig, zonder eenig gevolg, gefpooten hebbende,

deed ik zulks , 's anderendaags , in de Buis aan

den eenen kant, en fpoelde een zeer groote veel-

heid famengegroeide Slym weg, in kleine Lapjes

van zwartagtige kolcur en rottige reuk, die met
het Vogt door zyn Mond uitliepen. Daar op

IV. Dejel. I ^ hoor-
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hoorde hy aanftonds 't gene door eenige Perfoo-

nen gezegd werdt, die met elkander praatten iu

een ander gedeelte van 't Vertrek. Den volgen-

den ogtend deed ik zulks in 't andere Oor , met

het zelfde Gevolg , en , door de Operatie twee

of drie maaien , in zo veel dagen agtereen , te

herhaalen , kan hy thans een gewoone Samenfpraak

hooren , en , 'er digt by zynde , verllaan wat 'er

gezegd wordt , fchoon de Stem zeer zagt en

flaauv/ is; maar op een grooten afftand heeft hy

geen aandoening van 't Geluid.

Den i8 Novemher 1754. Een Perfoon van

zeftig Jaaren oud , nu dertig Jaaren zeer hardhoo-

Tcnde geweeft zynde, begeerde de Operatie aan

een van zyne Ooren te ondergaan. Eerft fpoot ik

den uitwendigen Oorgang aan de regtcrzyde , en

haalde 'er een brok verhard fmeer uit , waar door

hy egter geen de minfte verligting kreeg. Den
volgenden dag de Buis van Euftachius , aan die

zelfde zyde, ingefpooten hebbende ^ kon hy dui-

delyk het tikken hooren van zyn Orlogie , wan-

neer hy 't zelve digt tegen zyn Oor aan hieldt:

't welk hy niet kon doen te vooren noch daar

na , want zyne Doofheid kwam tegen den avond

weder. Twee volgende morgens heb ik de Ope-

ratie, met even dien zelfden uitflag als de eerfte

maal , herhaald.

Den 10 November \']c:,:if. Een Vrouw sperfoon

hadt zes Jaaren lang, uit Verkoudheid, zo doof

geweeft, dat zy gantfch onbekwaam was om ce-

nig
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ïiig. Werk te doen. Ik beproefde deeze Opera-

tie, en hieldt om den anderen dag daar mede

'aan , twee Weeken lang. Het voordeel dat zy

daar van kreeg, hoewel zo groot niet als m het

tweede Geval, is egter zo groot , dat zy nu den

Tafel kan bedienen; dat zy hooren kan wat 'er

gezegd wordt , fchoon men den Mond niet naar

haar toekeert , en zeer nuttig geworden is in 't

Huisgezin , alwaar zy woont. Dit is te zeldzaa-

mer, om dat haare Ooren een foort van Stuip-

agtige beweeging hebben , 't welk eene Onge-

fteldheid in derzelver Zenuwen te kennen geeft,

Den 30 'November 1754. Een Menfch van ze-

venentwintig Jaaren, uit Verkoudheid, nu twee

Jaaren doof zynde geweeft aan beide de Ooren,

het een egter flimmer dan het andere : zo begon

ik met het dooffte, en kreeg veel Smeer en Vuilig-

heid uit den Oorgang, zonder de minfte beter-

fchap: maar de Buis van Euftachius infpuitende,

door de Neus , aan die zelfde zyde ; kreeg zy

zo veel Verligting , dat zy nu met dat Oor veel

beter hooren kan dan met het befte. Toen fpoot

ik de Buis van 't andere Oor, doch daar op hadt

die Operatie, fchoon verfcheide maaien herhaald

zynde
,
geene de minfte uitwerking.

Den I Febntary 1755,, kwam by my een

Mansperfoon , die in den hoogften trap hardhoo-

rende was, kunnende alleenlyk één Perfoon ver-

ftaan , aan wiens Stem , of liever beweeging van

den Mond , hy zig een langen tyd gewent
IV. Deel. hadt.
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hadt. Dus was hy agttien Jaaren geweeftjzyn-

de fchielyk bevangen , of, als 't ware, geO^igen

geworden met deeze Kwaal , die gepaard ging

met een Ongemak zyner Oogen , zo dat zig een

verfcheidenheid van Koleuren
,

geduurig voor

hem zwervende , aan zyn Gezigt vertoonde, tot

groote benadeeling van 't zelve. Zulks hadt

,

gelyk zyne Doofheid , met zeer weinig veran-

derin.o- geduurd , tot aan het end van 'January

iaatftleedcn ; omtrent welken tyd ik zyne Buizen

infpoot , waar door hy aanllonds zyn eigen Stem

hoorde , daar hy te vooren in gccnen deele toe

in ftaat was. Ik herhaalde de Operatie drie of

vier maaien, een of twee dagen na malkander.

Zeer fchielyk befpeurde hy een merkelyke beter-

fchap, gepaard met deeze byzondere Omitandigheid,

dat, indien 'er zo luid tot hem gefproken werdt,

als te voren noodig ware , 'c Geluid zyn Oor

Oor beledigde j veroorzaakende een zeer pynly-

ke Jeuking , of (naar dat hy het zelf uitdrukte)

een Krabbing in zyn Oor. Even 't zelfde ge-

beurde, wanneer hy fprak, en 't was hem on-

doenlyk te onderfcheiden , wat hy zelf of ande-

ren zeiden , uitgenomen als zyn Stem heel veel

zagter v/nrc , dan hy lang was gewoon ge^

weeft. Thans kan hy een Stem hooren van een

middelbaare Toon, en redelyk met anderen om^

gaan in de Samenfpraak , indien het Vertrek (Hl

is en vry van geraas. Hy onderwees
:
voorheen

jn de Taaien, waar door hy driehonderd Ponden

Stex^



Herstelling van 't Gehoor. i4t

Sterlings gewonnen hadt, 't geen akemaal door

hem aan vrugtelooze poogingen , om zyn Gehoor

weder te krygen , was hefteed. Tweemaal is hy

in een zwaare Kwyl-Kuur geweeft, en men heeft

zyn Hoofd, een langen tyd agtereen, fterk doen.

Zweeten : ooic heeft hy verfcheide Geneeskun-

dige Behandelingen ondergaan : alles zonder de

minfte hulpe , tot dat deeze Operatie wierdt in

't werk gefteld : en 't is aanmerkelyk , dat de

Kwaal zyner Oogen overging nadat zyne Ooren

ten tweeden maale waren ingefpooten.

/ianmerkhigen.

Dus hebben vyf van de zes Gevallen meerder

of minder voordeel gehad van de Operatic ; zon-

der welke die Menfchen, waarfchynlyk, voor

altoos zouden gebleeven zyn gelyk zy waren

;

hopeloos en van alle hulp verfteken.

Myn pooging is ge weeft,, de Toevallen te be-

paalen , die eene Verftopping van de Euftachiaan-

Iche Buis te kennen geeven , maar ik heb het

niet doenlyk bevonden met eenigen trap van ze-

kerheid. Ook kan ik 'er geen grootp nuttigheid ïn

zien , of het al kon gefchieden : want de eenigfte

Ongemakken van het Oor , die tot dus verre de

hulp der Heelkunde hebben toegelaten , zyn die

van den uitwendigen Oorgang
,

gezwollen en

verzwooren Amandelen , enz. Deeze zyn ge-

raeenlyk altemaal zigtbaar , en wanneer 'er zo-

IV. Deel. danige
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danige oorzaaken niet zyn van de Dooflieid^

wordt zelden iets van belang in 't werk gefteld ,

niaar de Patiënt aan zyn noodlot overgelaten.

Nu, in tegendeel, ftaat ten minfie een waarfchynr

lyke redding open voor den ongelukkigen , en

deeze, de eenigfte zynde, (dewyl men onder-

ftek dat de andere Middelen onbekwaam of te

te vooren reeds zonder gevolg geprobeerd zyn,)

kan in 't werk gefteld worden zonder vertoeving,

en zonder te wagten op vaftgaande Kentekenen , zo

lang tot dat dezelven zig zigtbaarder en zekerder

voordoen, dan ik ze tot nog toe heb kunnen vin-

den. En gelyk de Operatie geen 't minfte ge-

vaar heeft, zo is zy, naar ik geloove, nooit pyn-

lyk bevonden, noch ze zal ooit pynlyk geoordeeld

worden van de genen, die ze tot wederkryging

van hun Gehoor ondergaan.

H.

WWVvvwvww

ZELD-



ZELDZAAM BERIGT,
y VAN EENHONDJE,

DAT NAAR EEN PEROQUET GELEEK,

£ N £ £ N

MEISJE,
DAT DE GEDAANTE HAD VAN EEN AAP,"

DOOR DEN Heer

MARECHAL, den Zoon,
Woonende te Plancouët byDinant, eenige

Uuren van St. Malo in Bretagne.

{Recueil de Medecine, Chirurg. Pharmac.&c de Mars 1757.)

MYn Vader heeft, in zyn Huis, eenPero-

quet en een klein Teefje. Dit hadt de

eerfte maal een fraay gefchapen Jong voortgebragt

:

maar de tweede maal heeft het een Hond van ee-

ne zonderlinge figuur geworpen. Dit Beeft hadt

maar twee Beenen, zynde de Agterpooten: de-

zelven waren rond en Vliezig; het Hoofd plat;

de Bek als een Hazemond gelpleeten ; de Neus
ftondt krom en was hard als de Bek van een Pe-

roquet , bedekkende de Onderlip t'eenemaal. Van
't end van dit foort van Bek liep uitwendig een

ingeboogen ftreep , en de Onderkaak was net zo

IV, Deel. van
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van maakzcl , als die van zulk een Vogel. Dit

Hondje geftorven zynde , heb ik het geopend.

Jïet hadc geen Roede noch Blaas ; en kon ook niet

1 iüen. De Kop was anders als gewoonlyk.

Ik onderwind my met , reden hier van te gcc-

vcn : het is een zonderling Spel der Natuure : maar

zie hier een geval byna van den zelfden aart.

Voor eenige Jaaren ftierf alhier een Meisje ,

van vyf Jaaren oud, dat naauwkeurig de gedaan-

te en gebaarden hadt van een Meerkat. Het heeft

nooit gefproken, en gierde even als een Aap.

Alle oogcnblikken klaauwde het de Dy, en vat-

te , 't gene men haar te eeten wilde gceven , met

de beide handen, brengende het aan de Neus,

en maakende voorts de regte potzeryé'n van een

Aap. Het ging niet gemakkelyk overend; loö-

pende veel beter op handen en beenen. Eenige

ligcgeloovige Mcnfchcn hebben zig laaten wys-

maaken , dat dit Toeval alleen ontftaan zy , door-

dien haar Moeder met te veel oplettendheid een

Aap befchouwd had , waar mede zy zeer gemeen-

zaam was.

H-

WAAR-
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WAAR NEE MINGEN
Omtrent de Lugts-geileldheid, Weder .en Wind
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WAARNEEM IN GEN
Omtrent de Lugts-gefteldheid , Weder en Wind

te AmsteldAm, in Febmary 1759.
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W A A R N E E M I N G E N
o V E R D EZIEKTEN

TE
^ A M S T E L D A M,
' In de Maanden jfanuary , February en Maatt,

• des Jaars 1759.

HEt Weder is , deezcn Winter , doorgaans

zagtgewceft, zonder veel Storm, Regen of

Mift , en het heeft , in 't laatft van January , alleen zo

veel Ys gemaakt, dat 'er een Man ter naauwer nood

op kon ftaan. Ook is de Barometer doorgaans hoog

gewecft, en de Thermometer verfchcide Graaden

boven Vorft , gelyk uit de voorgaande Waarnee-

mingen blykt. Geduurcnde dien tyd hebben in dcc-

ze Stad v/einig Doorgaande Ziekten plaats geliad. In

January waren 'er Contimieele Koortjtn met Uit-

flag. Verfcheide Menfchen zyn hier aan geftorven

,

zelfs in 't bloeiendfte van liun Leven , doch , die den

dertienden dag haalden , kwamen meeft weder op.

Voorts had men Purperkoortfen en Mazelen, Ivoort-

fcn met Pleuris en Ofifjleekiag in de Keel. In Fe-

bruary hebben nog de zelfde Ziekten, bier en

daar, in zwang gegaan, als. ook cnkelde Afgaand&

Koortpet!^ maar deeze waren van geen kwaaden aartv,

In Maart regeerden nog, hier en daar, zo Af-

gaande als Continueele Koortfen , met Pleuris , Rheu-

matickc Pynen in de Leden ; als cwik Koortfen met

tTitflag.



V E R T O O G
OVER DE NUTTIGHEID '^

DER

WAARNEE MINGEN
MET DEN

BAROMETER
IN DE

PRAKTYK UER GENEESKUNDE^

doordenHeer.

B E R R Y A T,
Korrejpondent van de j^kademie der fVeetenfcbap-

pen van Parys.

{Mem, de Mathem. £5* de PbyJIque. Tom. II. a Paris

Ao. 1755. pag. 452.)

DE ryzing en daaling van de Kwik in den

Baromecer, laac geen twyfel meer over,

noopens de waare oorzaak, die de Kwik onder- .

fteunt. Dank zy de Proefneemingen van Tor-
RiCELLi en het doordringend Vernuft van den

vermaarden Pascal": wy denken niet meer , met

Ga LI LEI, om den afkeer van 't LeJige, en dat

IV. Deel. h men
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jnen deezen afkeer vermeerderen of verminderen

nioet , naar de hoogte van de plaatfen, alwaar

de Waarneemingen gefchieden. Wy weetenniet

alleen , dat de Zwaarte en Feerlragt van de Lugt

de beweegkragt zyn van de Kwik , maar wy
zyn zelis in ftaat om die kragt af te meeten.

De Lugt is, in een vak van gelyke grootte,

ver de ligtfte van alle Vlociftuffen , en bekwaa-

me Natuurkundigen hebben haare ligthcld agthon-

derdmaal grooter dan die van 't Water gefcbat (a') :

maar, als men ze befchouwt volgens de hoogte

der Kolommen , waar uit het geheele lighaam van

de Lugt is famengefteld , zo zal de zw^aarte van

ieder Kolom evenredig zyn met derzelver hoog-

te. By voorbeeld, waterpas met de oppervlakte

Öer Zee , komt deeze zwaarte overeen met die

van 3a Voeten Waters of a8 Duimen Kwikzil-

vers. Indien deeze 32 Voeten Waters Kubiek-

Voeten zyn, zo zal men de daar op ruftende Lugt-

kolom bevinden te evcnaaren eene zwaarte van

1 950Ponden , fchattende een Kubiek-Voet Waters

ilegts op 65 Ponden , in plaats van 67 , die hy inder-

daad

(a) [In de zwaarwigtigheid der Lugt, ten opzigt van

andere VloeifcofFen , is een groot verfchil, naar de ver«

fchillen iheid der Saizoenen en andere Oinflandigheden.

t)e Heer Musschenbroek maakt uit de Proefneemin.

gen op, dat men derzelver eveniedigheid in zwaarte tot

het Water, tuffchen die van i tot 606 en i tot 1000, in

Europa magftellen : 20 dat het gemiddelde omtrent is en

blyft als I tot 800,]
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daad weegt Qb^. Daar uit kan men opmaaken , hoe

afgryzelyk groot de zwaarte is van de Lugt, die

ons omringt en van alle zyden perft : eene zwaar-

te, welke door eene rekening, die op ver na niet

tot de uiterfte ftriktheid gebragt is
, gefchat wordt

öp 19500 Ponden , welken wy moeten tegenftand

bieden (O- Doch laaten wy onze kragten niet

mis-

{h) [De Schryver ftemt hier met zig zelf niet overeen

:

dewyl 32 maal 55 geen 1950, maar 2080 Ponden uitle-

veit. Miffchien wil hy zeggen, 32' Voeten en 60 Ponden
Waters in een Voet, of mogelyk zal het 30 Voeten wil-

' len zyn. Hy bepaalt ook niet, welk foort van Voeten
hy gebruikt heeft. Volgens den Heer Musschenbroek

/Is des Dampkrings middelbaare zwaarte ift Evenwigt met

33^ Rynlandjche FoetenWatexs in de Hoogte, en een Ku-
biek-Voet Water wordt door denzclven gefteld op 64 Pon-
den: dan zou de zwaarte eener Lugtkolora , van een
vierkanten Rynlandfchen Voet dik, 2165' Ponden zyn.

Gemeenlyk wordt de Hoogte van den Barometer af=

gemeten in Engelfche Duimen ,
gelyk in de Tafelen

.,

bladz. 145 , 146 , 147 , hier voor
,
gedaan is : en dit maakt

een merkelyk verfchil : want de Engelfche Voet naae-

tioeg ^\ kleinder dan de Rynlandfche zynde, zo komen
31 Engelfche Duimen, in hoogte, byna gelyk met 20 R'jn-

landfche, [of 29 Paryffche Duimen, 't Verfchil is, in 't

eerite geval, op de 3a Duimen, ruim ~ van een Linie,

en, in 't laatfte geval, op de 29 Duimen, maar l van

een Linie , nagenoeg. Tuffchen Amüerdamfche Pon-
den en Ponden van Parys woidt geen onderfcheid ge-

maakt.]

(O [Hier wordt (volgens Polinifre, Tom. L jjag.

iio,) de drukking op een Vierkanten Voet tienmaal ge

nomen ; doch anderen, in 't byzonder de Heer Mus.
Éc HENBROEK, ftellendc de Oppervlakte van 't Menfche-

IV. Deel. h a iylc
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niistrouwen : wj voeren in ons Lighaam een Te-

genwigt , 't welk ons byna geheel van dit vcr-

fchrikkelyk pak ontlaft. De Liigt , waar mede

ons Bloed en alle onze Vogten zyn doordrongen

,

van de zelfde natuur zynde als de gene die ons

omringt , is in ftaat om dezelve op te weegen

;

zodanig dat , indien de ftaat des Dampkrings altyd

de zelfde bleef, wy ons op dit Evenwigt zouden

kunnen geruft ftcllen: maar, by ongeluk, zynde

veranderingen , die daar in kunnen voorvallen

,

niet dan te kenbaar , en iedereen wordt , op zig

zelven , de uitwerkingen van haare te groote

zwaarte of ligtheid , van haare meer of minder

Veerkragt, genoegzaam gewaar, om geen ander

bewys te behoeven.

Men weet, dat eene al te Veerkragtige Lugt

de Ademhaaling zeer moeielyk maakt , door de

Longblaasjes te brengen tot een trap van uitfpan-

ning, die derzelver natuurlyken ftaat ver te bo-

ven gaat : dat zy , door dceze uitfpanning , de

Vaatjes , waar mede deeze Blaasjes doorweven

zyn, iamendrukt en derzelver vatbaarheid ver-

nfindert : 't geen een groot beletzel toebrengt

aan den Omloop des Biocds in de Longen. Byge-

volg ontlaft zig de Regter Holligheid des Harts

zeer bezwaarlyk van 't Bloed , 't geen dezelve

. ont-

lyk Lichaam op ruim 20 Voeten , vinden dus de druk-

king der Lugt, v:m a!Ie kanten, op hetzelve, over dê

veertigduizend Ponden gewigts.]
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ontvangt van alle deelen des Lighaams, die, we-

gens deeze vertraaging , op hun beurt , met ge-

vaarlyke opftoppingen gedreigd worden. Het

Bloed , niet vryelyk omloopende in de Longva-

ten, keert in minder veelheid terug naardeSlin-

ker Hollighcid van 't Hart , en deeze verminde-

ring , zo van 't Bloed , als van de Geeften , die

'er uit moeten voortkomen, deelt zig noodwen-

dig mede aan alle de dcclen van 't Lighaam. Daar

uit ipruitcn een oneindig getal Ziekten , die zig

openbaaren zullen in 't een of ander deel , naar

deszelfs byzondere gefteldheid, of naar den klei-

nen tegenftand , welken het biedt aan deeze al-

gemeene vertraaging van den Omloop des Bloeds.

In den eenen is het de Borft, welker al te zwak-

ke Samenftelling re gemakkelyk toegeeft aan de

uitlpanning der ingeademde Lugt , en zig niet lan-

ger in ftaat bevindt om deeze Lugt te rug te ftoq-

ten , en eene Uitademing te maaken , die evenre-

dig is tot de Inademing : 't gene blykt uit de

mocielykheid , welke de Engborftigen QAflhma-

tici^ ondervinden in het Ademen van eene te

Veerkragtige Lugt. In een anderen zal de Borft

wel gefteld zyn ; doch het Hoofd , 't zy van na-

tuure , of door langduurige en diepzinnige bezig-

heden , zwak , zal zeer gemakkelyk de verande-

ring der Lugt bemerken , terwyl de Borft 'er

geen de minfte aandoening van heeft. Daar van

is 't dat de zwaarheid en pyn in 't Lloofd , de

draaijing en fuizeling der Herfenen , veel Men-v

IV. Deel. L 3 fciien
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fchen tot een Barometer kan dienen. Het zelf-

de kan gezegd worden van veele andere Onge-

fteldheden, welken eene al te Veerkragtige Lugc

niet' alleen in de Werktuigen der Ademhaaling

,

maar ook in die der Doorwaafcming, en bygevolg

in alle Lighaamsdeelen , voortbrengen kan.

Van deeze kundigheid is 't geniakkelyk over te

gaan tot die der uitwerkingen van eene Lugt

,

welke iets van haare gewoone Veerkragt verloo-

ren heeft , eii wV zyn , in 't algemeen gefpro-

ken , bekwaarner ém dit geval gewaar te worden

.

dan het voorgiypde ; of liever , het gebeurt ons

veel meer, bloot gefteld te zyn voor eene Lugt,

die niet van genoegzaame Veerkragt is voorzien

,

dan voor eene , die 'er te veel van heeft. Wy
zyn van natuure in ftaat , om eene Kolom van

Lugt te draagen , die de hoogte van 28 Duimen

Kwikzilver evenaart, en wy lyden niet veel van

eene Kolom, die tuffchen de 27 en 28 Duimen

verandert (*). Zeer zeldzaam is het , ons te be-

vin-

(fl) Cheynk, de Aëre. [Men moet hier geen 7?y»-

Imvlfcht Duimen verftaan, in welken de gewoone ryzing

en daaling van den Barometer omtrent bepaald is tuffchen

3P en 27 Duimen. De Heer Mussen e nbroex merkt

aan, dat, den ig Jan. 1735, de Barometer geüaan heeft

op 27' Rynl. Duim; zynde de minde hoogte, (zegt hy,)

die mogelyk ooit hier te Lande is aangetekend. Dit

maakt nagenoeg net 28 Enc;elfche Duimen, in welken de

Waarneemingen der Tafelen hier voor afgemeten zyn.

Maar de Heer Berryat, Schryver van dit Vertoog,

zal waarfchynlyk rekenen op Duimen van den Faryjfchen

Voet

,
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vinden onder eene Lugtkolom , welker zwaarte

jdie van 28 Duimen Kwik veel te boven gaat,

uitgenomen in ondcraardfche plaatfen , laager zyn-

de dan de Oppervlakte der Zee : terwyl men , in te-f

gendeel, een menigte Haatfen vindt, alwaar zig

de Kwik, op 't allerhoogfte, niet meer dan tot

17 , 26 of zelfs 25 Duimen verheft. De Berg*

agtige Landen geevendaar van menigvuldige Voor-

beelden , en zyn , op haaren top , om die reden

,

naau\vlyks bewoonbaar. Wanneer de Lugt, diö

vjy Ademen ,
geen genoegzaarae Veerkragt heeft

,

20 ontplooijen zig de Longblaasjes niet tot den

vereifchten trap, en hunne Bloedvaten zyn min-

der gedrukt , zy hebben minder fteunzel. Daar

uit komt het voort , dat de Rokken van deeze

Vaten, niet naar vereifch tegengehouden wordende

aan den kant van de inwendige Oppervlakte deezer

Blaasjes , wyken voor de aandrift van het Bloed

,

©p 't welke zy niet kunnen wederwerken met

genoegzaame kragt , zonder den gewooncn by-

ftand van de Lugt. De Omloop des Bloeds in 't

Lighaam vertraagt derhalve; de Vogten worden .

4oor deeze vertraaging dik ; de Borft bevindt zig

over-

Voet, die nog grooter is dan de Rynlandfche ,• en dan

zou de itrootfte hoogte omtrent 29 en de k!einfi:e 26\

Duimen zyn ; dat is de middelbaare hoogte ruiui 27*

Duiin. Van de Pary flche Voeten, naamelyk, zyn 29 omtrent

even zo groot als 30 Rynlandfche, en deeze komen na-

genoeg met 31 Engelfche Voeten overeen; 20 ook de

Duimen.]

IV. DsEi» L 4



1£5 NuTTIGHEro DER WaARNEEMINGEI*

overladen ; men gevoelt 'er eene zeer vermoeijen-<

de zwaarheid in , en ademt met meer oi minder

moeielykheid. üm kort te gaan ; men is bloot

gefield voor een menigte van Ziekten , voortko-

mende uit de verdikking van 't Bloed, en de ver-

toeving , die 't zelve maaken kan in verfchei-

derley deelen des Lighaams, naar dat het meer

of minder van dezelven terug gcllooten wordt.

De overladen Vafte deelen verliezen hunne Veer-

Jcragt ; zy wederwerken niet met genoegzaam

vermogen op de Vloeibaare deelen , en bevorderen

9I meer en meer de Opftopping , die ten laatftcn by-

na onver winnelyk wordt.

De uitwerkingen der zwaarte en ligtheid van

de Lugt, zyn de zelfden , als die men heeft van

derzelver te veel of te weinig Veerkragtigheid. •

Deeze verfchiUende oorzaaken hebben niet al-

leenlyk invloed op de Ziekten , welken men ziet

heerfchen in de verfphillende Saizoenen, ofm. zeer

aanmerkelyke veranderingen van het Weder ; maar

zy doen ook tot de goede of kwaade uitwerking

van de meefte Geneesmiddelen. Verfcheide maa-'

len heb ik gelegenheid gehad om deeze laatfte

Waarneeming , welke ik altoos als van een groot

Gevolg in de behandeling der Ziekten aangemerkt

heb, te bekragtigcn. De gunftigften , die my
voorgekomen zyn , waren een Bloedloop (Dy-

fetitena) en Waterzugt tuflTchen Vleefch en Vel

(Hydrops^ Anajarcd) : de eerfte in een jong Kapi-

tein van 't Regiment de Vtei/Ie Marine , die de-

zelve
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ïelve federt drie Jaaren gehad hadt , en de ande-

re in de Huisvrouw van den Heer Bour..eaux
^

Griffier van 't Irevooftlchap vanAuxerre; beiden

in 'c jaar 1746.

De jonge Officier was bykans nooit bedroegen,

in zyne Voorzeggingen omtrent de veranderingen

van het Weder , vooral wanneer men Iprak van

Regen , dien hy doorgaans een Etmaal van te voe-

ren , en met de allerhelderfte Lugt , wift te voor-

Ipellen. Hy werdt daar van naauwkeurig ge-

waarfchouwd, door geweldiger Snydingen in den

Buik , een grooter verzwakking van de Maag

,

menigvuldiger Afgaan en zekere Zwaarmoedig-

heid , daar hy geen reden van kon geeven.

De Waterzugtige , waar van ik den vervaar-

lyk grooten omtrek des Buiks had doen meeten

,

om haar dcszeÜs verkleining te doen kennen, ver-

loor fomtyds de overmaat , en vervulde die we-

derom geheel , wanneer men gedreigd werdt met

een zwaaren Regen. De Uitwerpzelen, in plaats

van te vermeerderen, gelyk in 't voorgaande Ge-

val, vermmderden, en luifterden naauwlyksnaar

de allerkragtigfte Middelen. De Benaauwdhcid

in de Bcrft, de Zwaarheid door 't geheele Lig-

haam , de Styfheid der Kuiten en andere Toeval-

len ^ namen zeer fterk toe. Dit alles kwam zo

wel met mynen Barometer overe'en , dat ik, zon-

der de Lyderes te zien , verfcheide maaien haaren

Man de verandering voorfpelde, welke ik vinden

moeft, en dit mifte nooit.

IV. Deel. L 5 Dccze
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Decze oorzaak, wel gekend zynde, diende

^ my om myne Fadenten te verzekeren , aangaan-

de de Toevallen , die ik hun als gaande en komen-

de voorfpelde : maar, het geen dezelve my , van^

het meeae belang voor hun , te kennen gaf, was

de Gifte der Geneesmiddelen min of meer te ver-^

grooten , om dat de gewoone Gift kragtelooj

wierdt by de aannadermg van den Regen , en 'er

was veel aan gelegen, de Kwaal geen langen tyd

in den zelfden trap te laaten. In den eenen moeft

ik de al te groote Loslyvigheid , die daar uit

Ilondt voort te komen, tegenhouden door Melk-

fpys , cf kragtdaadig beletten door Stoppende en

Maagfterkende dingen ; in de andere moeft ik

,

door geweldiger Furgeermiddelen , het Water 'in

't Gedarmte trekken , 't geen te gemakkelyk vloei-

de naar den omtrek van 't Lighaam , alwaar het-

'zelve , op dien tyd , meer verflapping en byge-

volg minder tegenftand vondt. Doch , om , in

die beide Gevallen, te flaagen, moeft de uitkomft

der Voorzegging niet worden afgewagt , om aan

't werk te gaan: men moeft het kwaad voorko-

men , en deszelfs geheele uitgeftrektheid afleiden

van de oorzaak, die 't zelve aankondigde. Niets,

nu, kon, tot dit einde, van grooter beh\ilp zyn

,

dan de naauwkeurige Waarneeming van den Ba-

rometer, en zulks ondervond ik met al de vol-

doening , welke men in dergelyke Omftandighe-

den hebben kan : want myne Patiënten , door dit

jniddel
, geen dag doorgebragt hebbende zondef

eeiüge
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cenige verligting te krygen , werden tot volmaak-

te Geneezing gebragt in 't allernadeeÜgfte Sai-

zoen.

Eene Waarneeming , welke ik in 't voorkedea

Jaar dikwils gelegenheid heb gehad te doen , is

,

dat ,
geduurende de grootfte hoogte van den Ba-

rometer, verfcheide Perfoonen van myn kennis,

onderhevig zynde aan Kwaaien van het Gellel der

Zenuwen, akyd daar door meer of minder hevig

aangetaft werden , naar reden van deeze hoogte.

Dus was het, dat ik, van den léjfanuary tot den

go ingeflooten , terwyl de Barometer van 28 Dui-

men tot 38 Duimen en 2 Linién ftaan bleef, dee-

ze Perfoonen in de allerhevigfte Opftyging met
Stuiptrekkingen vond , en zy zouden in gevaar

zyn geweeft om daar door te fterven , zonder de

hulp van herhaalde Aderlaatingen op den Voet en

een fterke Gifte van Narcotica. Ook werd ik ver-

der bevefcgd in dit myn denkbeeld wegens den

Barometer, om dat zy in rufte bleeven geduuren-

de de geheele volgende Maand, vervallende in

de zelfde Toevallen , by gelegenheid van eene

nieuwe verheffing van de Kwik, in de eerfte da-

gen van Maart. De ftaat der Stonden fcheen 'er

niet veel invloed op te hebben; dewyl de genen,

die 'er veertien dagen af waren , en de genen ,

«lie dezelven eerftdaags verwagtten, even gewel-

dig werden geplaagd. Wanneer de Barometer

byna eensklaps tot zyne grootfte hoogte kwam

,

werden zy ook zeer fchielyk aangetaft: maar, als

IV. Deel. hy
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hy by trappen rees , zo befpeurde men eenige

Voorafgaande Kentekenen van dit Toeval , wel-

ken ik , als volgt , in 't byzonder waargenomen

heb op een jong Vrouwsperfoon , die , federt twaalf

of dertien Jaaren ,
gekweld was met zulke hevige

Overvallen van Opftyging , dat veel Menfchen

,

en de Geneesheeren zelfs, die verwarden met de

Vallende Ziekte.

Haar Ademhaaling wierdt van dag tot dag

moeielyker : zy gevoelde op de Maag eene druk-

king, welke geduurig toenam, inzonderheid na

den Eetcn : zy hadt een groot ongemak in 't gaan

:

haar Vel , dat zagt en elfen was geweeft , wierdt

droog en ruuw: haare Aderen , die tevooren uit-

wendig niet kenbaar waren , zwollen oogblyke-

lyk: het Bloed ftceg dikwUs haar in 't Aangezigt

en veroorzaakte 'er een hoogroode koleur, waar

op een bleeke en loodverwigheid volgde ; de Lip-

pen waren eenigermaate blaauw ; de Oogen benee-

pen : 't Gezigt ftondt fchril en fomtyds wild: zy

was hardlyvig; haar Water raauw of dik en drab-

big: de Pols wierdt langs hoc meer ingetrokken:

zy hadt een zeer ongeftadig humeur , zomtyds

droevig en zwaarmoedig zynde, zomtyds weder

vrolyk lachende zonder reden. Ten laatften liepen

alle deeze Toevallen , die af of toenamen naar de

gefteldheid van de Lugt , na dat zy by trappen

waren vermeerderd , uit op fchrikkelyke Stuip-

trekkingen van 't geheele Lighaam , met verlies

van Kennis en Gevoel. Zy hadt zulke geweldi-

ge
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ge beweegingen ,dat drie ofvier Perfoonen naauw-
lyks in ftaat waren om die té bedwingen. De
Kramp der Spieren van den Buik , en van het Mid-
delrift , fclieen alle de Ingewanden weg te ftoo-

ten in de holligheid der Borft, welke zig vervaar-

lyk ophief en uitzette, naar maate dat de Buik op

een buitengewoone wyze werdt mgetrokken en

plat gemaakt. De Lyderes bleef verder eenigen

tyd in deezen toeftand, zonder beweeging ofken-

nelyke Ademhaahng , met cene ongevoelige Pols,

't Gezigt ftyf en wreed , het Aangezigt eens zo
vol als gewoonlyk en veel fchoonder gekoleurd.

Eindelyk flenkte allengs de opzetting van de Borft,

waar in Stuiptrekkende beweegingen kwamen van
In- en Uitademing , wel zo zwaar en menigvuldig,

als van eene Perlbon , die , na lang en uit aüe

kragt te hebben geloopen
, gedwongen ware op

te houden , en geheel buiten Adem in de handen
te vallen van den Vervolger. Toen ging zy over
in den allergeruftften toeftand naar oogenfchyn

,

gelyk als die van iemand , wien men in Verruk-
king van Zinnen zou willen afbeelden : zy fcheen

zig met verfcheiderley gedagten bezig te houden;
dan zag men ze met een vergenoegd Gelaat grmi-
lachen, dan weder uicbarften ingefchater; flaan-

de, een oogenblik daar na, eemklaagende toon,
met zugten en fteenen : ja zy huilde zelfs fomtyds
bitter. Eensklaps nam zy weder een woeft Ge-
laat aan , tragtende zig de Borft op te fcheuren

,
het Hair uit te rukken , met het Hoofd tegen

IV. Deel.
clej^
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den Muur te bonzen, terwyl haar Lighaam op-

fprong en zig van 't Bed opligtCj hoe veel moei-

te men ook aanwendde om haar vaft en tegen ce

houden. Dit zo veranderlyk Toneel eindigde
^

ten allerlaatften , na verloop van een of twee Uu-

ren, in een buitengewoone vermoeidheid, over-

eenkomende met alle de geweldige beweegingen
,

die zy gemaakt -hadt. Zy kreeg den natuurlyken

Polsflag weder met haar Kennis , en de min of

meer groote Pynen , die haar eenige dagen na dien

tyd bybleeven , waren het eenigfte merkteken
^

waar xut zy van de hevigheid der Toevallen oor-

deelde.

Ik zal niet veel zeggen van de Behandeling

deezer Ziekte , om my te bepaalen aan het gene,

dat in 't byzonder betrekking heeft op de Waar-

nceming van den Barometer. Alzo de hevigheid

der Toevallen zelden gelegenheid gaf, om 'er ee-

nige hulpe aan toe te brengen, tragtie ik inzon-

derheid myn voordeel te doen met de tuffchen-

poozing van de Overvallen : zo dat ik , 's ande-

rendaags, na dat zy 'er een had gehad , myn vlyt

aanwendde tot voorkoming of teil minfte tot ver-

zwakking van het volgende Overval. Ik flocg

myne oplettendheid niet op de Maandftonden , die

altyd genoegzaam rykelyk geweeft, en op den

geregelden tyd gekomen zyn , maar op het Ge-

ftel der Zenuwen , waar van men , zo het moge-

Jyk ware , de aanritzing en al te groote gevoelig-

heid wegneemen mocft. lic nam dan de voor-

naam-
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Bflamfte Geneesmiddelen uit het Klaflis der genen ,

die de beweeging doen bedaaren , die tegen de

Opftyging dienen en die Verzagtende zyn, op

verlcheide manieren famengevoegd en gefchikt

naar den ftaat, waar in ik de Lyderes bevond.

Püch alle deze Middelen hadden een langen tyd

noodig, om van uitwerking te zyn opeene Ziek-
'
te van dertien of veertien Jaaren Ouderdom:

jnen moeft verwagten , nog veele Toevallen te

2ien wederkomen. Dit gebeurde inderdaad, en

tn 't waarneemen van deeze Toevallen bemerkte

ik derzelver juifte overeenkomft met de bcwee-
gingen van de Kwik in den Barometer , vooral

wanneer die van 't eene uiterfte overgingen tot

het andere. Ik merkte dan deeze Waarneeming
aan als een middel , vvaar van ik gebruik moeft

maaken om de aankomft te voorzien van de Toe-
vallen , en daar tegen kragtiger Middelen in 't

werk te Hellen, dan die , welken de Lyderes da-

gelyks innam. Om die reden verbood ik haar

,

zo dra ik eene Ryfing van de Kwik , die maar

van eenig belang was , befpeurde, zorgvuldig al-

le vafte Spyzen , en vermeerderde de Gifte der

^ntispasmodica; ja, wanneer de Kwik tot a8
Duimen of daar boven rees , 't gene hier zeer

zeldzaam is , fchroomde ik niet de veelheid dee^

zer Middelen twee- of driemaal zo groot te nee-
Bien. Dus gaf ik , in dit laatfte Geval , tot 30
Druppelen 'Landanum l'tqitidum , en 40 Druppelen
TtnEt. Cafiorei, in een Aftrekzel van Meliffa,

IV. Deel.
^ daar
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daar by gevoegd Syr. Quitiquince en Aq. Cinnatrr^

lorJeata. By de eerfie beproeving van dit Voor-

behoedend Middel, had ik 't genoegen van de

Lyderes te zien vervallen in eene vermoeidheid

en in een klam Zweet j 't welk ik deedt duuren

door middel van 't zelfde Mixtuur , in vyf of zes

reizen ingenomen. Deeze Itaat, volltrekt tegenftry-

digmetdeaanritzingvan'tZenuw-GeIl:el,waarvoor

ik bekommerd was,behoedde haar voor het Overval,

waar mede zy gedreigd werdt, en deeze voorzorg,

zo dikwils het vallen kon, gebruikende, hadt zy

'er altoos de zelide uitwerking van. Om kort te

gaan ; door deeze manier wift ik de tuffchenpoo-

zingen genoegzaam langduurig te maaken ^ om
voordeel te trekken van de Verzagtende Midde-

len, gelyk Vleefchfop naar den toeftand gefchikt

,

Meikfpys en dergelyken ; waar door ik eindelyk

zo ver kwam , om de fcherpheid van het Bloed

te temperen , het Zenuw-Geftel in bedaaring te"

brengen en die volmaakte Rufte te bezorgen

,

waar van de. Lyderes nu federt een Jaar het ge-

not, heeft.

Ik zou niet kunnen eindigen , indien ik alle de

Gevallen wilde befchryven , in welken ik een

groot verfchil befpeurd heb in de uitwerkmg der

Geneesmiddelen , veroorzaakt door de verande-

ringen van het Weder. Het is genoeg te doen

opmerken , dat , om 'er goede Gevolgen van te

hopen , een Geneesheer verzekerd moet zyn vaii

<le gefchiktheid des Lighaams , . en zig naar dezel- -

ve
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Ve voegen, zo, ten opzigt van de Giften dee-
zer Geneesmiddelen, als van den tyd,, wanneer
men ze gebruiken moet, en dat hy derhalven niet
te oplettende kan zyn , omtrent de verande-
ringen, welken 't Lighaam onderhevig is en de
Tekenen

, die dezelvcn kunnen aankondigen. De
geheele Wereld weet, dat in een Regenagtigen
tyd de Purgeermiddelen veel zagter en kragtiger
Werken

, dan in eenigcn anderen tyd, en meii kali
zelfs de Gifte daar van verkleinen, zonder hun-
ne gewoone uitwerkingen te verminderen, 't

geen van een groot belang is in veele Gevallen :

maar weinig Mcnfchen is 't bekend, dat men een
dag of twee voor den Regen van 't zelfde Voor-
regt gebruik maaken kan. Niets is 'er dan de
Barometer

, 't welk daar van berigt kan geeven.
't Gene ik van de Purgeermiddelen heb gezegd,
moet toegepaft worden op eene oneindige niènio-!
te van andere Middelen.

^

H.

IV. Deï:i„ j\| B E-



BESCHKYVING
VAN HET

WERKTUIGLYK GESTEL^

PIENENDE TOT DE BeWEEGINÖ

DES

OOG-APPELSJ
Waar in onderzogt wordt, welk
het maakzel en de manier van
Werking der regte Vezelen
VAN HET DaUlVENVLIES ZY:

Door dek Heer

D E M O U R S,

Doktor in de Geneeskunde en Koninglyk Cenfor.

(hiemoir. de Mathem. 6f Phyftque. Tom. II. pag. 586.)

DAt Vliesagtig middelfchot ,
't welk geplaatft

is in 't voorfte gedeelte van den Oogbol,

en de ruimte , vervat tuflchen het Hoornvlies en

het Kryftallyn , in twee ongelyke deelen verdeelt,

is den Ontleedkundigen bekend by den naam van

het Druivenvlies (Uvea') , doch gemeenlykft by

dien van de Regenboog (7w). Het is byna regt

in 't midden doorboord met een ronde Opening^

welke
1
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welke de Oogappel (^Pupilla^ genoemd wordt.

Men onderfcheidt 'er twee kagen van Vezels in^

als ook Zenuwen en vèrfcheiderley foort van Va-

ten. .

Van de Vezelen van 't Druivenvlies zyn de

èenen kringswyze rondom den Oogappel geplaatft,

ên dit is 't gene de Ontleedkundigen de Sluitfpier

(Sfbjfi&er} van den Oogappel héeten : de ande-

ren zyn regte oï overJangfe ^ en maaken dat gene

üit ^ 't welk de Straalswyze Spier genoemd wordt.

De Zenuwen ontvangt hy van de kleine platronde

Vlegting (Ganglmi) , welke op de Gezigtzenuw

legt. Onder de Vaten vindt men eenigen Bloed-

voerend , anderen Zwartagtig , een vervolg zyn-

de van die van het Netsvvyze Vlies (Choroides').

Een vermaard Ontleedkundige , van deeze Akade-

mie , heeft ook Watervoerende Vaten (hym^hat't-

ca) daar in waargenomen.

Onder alle deeze deelen , ftel ik my , in dit

Vertoog , alleen voor , te onderzoeken , de

regte of overlangje Vezelen , die aan 't agterfte ge-

deelte van het Druivenvlies geplaatft zyn. De-

2elven worden van de Ontleedkundigen aange-

merkt als Vleezige of Spieragtige Vezelen, waar

aan men de Werldng van 't verwyden des Oogappels

toefchryft.

Doch indien men dit Vlies , na het in Water te

hebben laaten weeken, ontbloot van de pikzwar-

te StofFe, welke hetzelve aan de agterzyde be-

dekt , zo zal men Vezelen gewaar worden , die

IV. Deel. M 2 op
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op de wyze van Straalen rondom den Oogappel

gefchikt zyn , dikker naar den buitenften kring

van het Druivenvlies toe , en allengs verdunnen-

de naar maate zy den rand des Oogappels nade-

ren : ronde , effene en gladde Vezelen , van ko-

leur witagtig, of t'eenemaal gclyk aan die der Ze-

nuwen en Peezen : Vezelen , met écn woord ,

die zig gecnzms Vleezig vertooncn, maar welken

men gereedelyk voor Feesagtige Vezelen zou aan-

zien , wanneer men dezelven zonder vooroordeel

onderzogc.

Dit is zo waaragtig, dat de vermaarde Ruisca

dezelven, in 't eerft, voor zodanigen hadt geno-

men. Hy zegt, in zyn Antwoord cp den der-

tienden ^natotnijchen Enef^ dat de regte Veze-

len van 't Druivenvlies zo vcele Peezen zyn van

den Hairagtigen Band (l^igamenuim dlmre) ^ die

door hem wordt aangemerkt als een Spier , ge-

fchikt tot verwyding van den Oogappel. In zyn

Tweede Anatom'ijch Kalhiet ontkent hy egtcr de

waarheid van zyn voorig geftelde , en zegt , dat

de regte Vezelen van 't Druivenvlies, welken

hy als Peezen van den Hairagtigen Band hadt aan-

gemerkt , ovcrlangfe Spieragtige Vezelen zyn.

Dcezc ontkennmg van Rüisch is al te vol-

ftrekt , om my eenige toevlugt over te laaten

tot Gezag in- deezen. Ook heb ik zyn Gevoelen

niet aangehaald, dan om ten minfte eenige twyfe-

ling ter baan te brengen noopens het waare maak-

zel der regte Vezelen van 't Druivenvlies, en te

zeg-
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zeggen , dac derzelver koleur zodanig verfchilt

van de gene, welke gewoonlyk voorkomt in de

Vleezige Vezelen , dat men dezelven , om 'er vol-

gens de fchynbaarheid van te oordeelen , veeleer

voor Feesagtige Vezelen neemcn zou.

Zodanig was het , dat zy my de eerfte reize

,

wanneer ik dezelven met oplettendheid onder-

zogt., voorkwamen, en, niettegenltaande het

vooroordeel , verltoutte ik my , van dien tyd af,

te twyfelen aan 't algemcene Gevoelen teh op-

zigt van dezelven. De vergelyking , welke ik

vervolgens daar van n-iaakte met de Vleezige Ve-
zelen van de andere deelen des Lighaams , beves-

tigde my in decze eerfte twyfeling, en de beden-

kingen over het Werktuiglyk Geftel van de be-

weegingen des Oogappels , waar toe deeze twy-
feling gelegenheid gegeven hadt , hebben einde-

lyk my ten vollen overtuigd , dat de rcgte Ve-
zelen des Oogappels geene Vleezige Vezelen zyn

,

onderworpen aan de oorzaak, welke de andere

Vleezige Vezelen van 't Dierlyk Lighaam in ü^-

mentrekdng brengt , en dat het zelfs geene Fees-

agtige Vezelen zyn , in zulk een zin, als Ruisch
in 't eerft bew^eerd hadt.

Zonder twyfel zal men , 't gene ik hier opper,
aanmerken alseene tegenftrydighéid QParaJoxe') der

Ontleedkunde: maar deeze ftrydigheid , zo het 'er

eene zy, is gegrond op het niaakzel der Deelen
en op de allerbeften digfte Wetten van de Dierly-

ke Huishouding
; daar het jilgemcene Gevoelen

,

IV. Deel. M 3 regt-
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regtftreeks , zo wel tegen de Wetten , als tegen

het maakzel, aanloopt.

Ik beken , dat de enkele befchouwing van de

tegte Vezelen niet genoeg zou zyn om deeze

ftrydigheid te betoogen. Dit is derhalve een

der Gevallen , daar de Reden de Zinnen te hulp

moet komen , en dit is niet te veel om een Ge-

voelen te beftryden , 't welk het allerfterkfte Ge-

zag voor zig heeft.

Voor en al eer ik my uitbreide over dit Onder-

werp, is het dienftig in 't voorbygaan op te mer-

ken , dat , wanneer men zegt , dat de Oogappel

zig uitfpant of famentrekt , men daar door ver-

ftaan moet de verfchillende beweegingen van 't

Druivenvlies, die deeze uitfpanning of famentrck-

king veroorzaaken. ' Want, dewyl de Oogappel

geen deel des Lighaams is , maar enkel eene Ope-

ning, zo kan hy zig niet naauwer vertoonen , dan

door de uitbreiding of verbrecding van de Regen-

boog : hy kan ook niet wyder worden , dan door

de inkrimping of verfmalling van dit zelfde Vhes,

't welk alsdan zig famenvouwt. De vernaau-

wing van den Oogappel en verbreeding van de

Regenboog zyn twee uitdrukkingen van een zelf-

de betekenis ; even als die , van de verwyding

des Oogappels en de inkrimping van 't Druiven-

vlies : dewyl het een afhangt van het andere.

Deeze fpreekmanieren vooraf verklaard zynde,

blyft 'er over eenige Grondiiellingen te maakcn

,

waar van de Gevolgtrekkingen dienen zullen om
te
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te bewyzen, dat de Regte Vezelen van 't Drui-

venvlies eene andere eigenfchap hebben , dan de

Kringsvvyze van dit Vlies en de anders Vicezige

Vezelen van het Dierlyk Lighaam.

De Oogappel Ipant zig altoos uit in de Duifter-

heid en krimpt in het Licht. Deeze verfchülen-»

de beweegingen gebeuren in onze Oogen , zon*

der dat wy 'er eenige kennis van hebben ; zy zyn
derhalve louter Werktuiglyk, of t'eenemaal van
de Wille onafhanglyk , en men moet ze ook toe-

fchryven aan eene louter Werktuigiyke Oor-

Daar uit , dat de Oogappel altoos wyder wordt
in de Duifterniire, volgt noodwendig, dat hy,
geduurende den Slaap , uitgefpannen moet zyn,
en dat de uitgefpannenheid zyn natuurlyke ftaat

is ; om dat , terwyl men flaapt , alle de Deelen
wedcrkeeren tot hunne natuurlyke gefteldheid.

Dat hy zig nooit famentrekt dan in de tegenwoor-
digheid van 't Licht , bewyft, hoe de aandoening,

welke het Licht veroorzaakt op 't onmiddelyke

Werktuig des Gezigts, noodig is om die vernaau-

wing te weeg te brengen , en dat het de werking
van het Licht is, welke het Zenuwvogt doet
vloeijen in de Kringswyze Vezelen van 't Drui-
envlies, om deeze Vezelen tot famentrekking

te brengen. Daar uit kan men befluiten , dat de
vernaauwing van den Oogappel een gedwongen
ftaat of een ftaat van dwang is , welke zonder Pyn
?iiet zo lang zou kunnen ftand houden als de ver-

IV. Deej„ M 4 wy-
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wyding,volgens'tgene Aguilonius aanmerk^

wanneer hy zegt: defamentrekkmg van den Oog-

appel geeft Pyn , doch deszelfs verwyding is Pyn-

P>llenje (*).

Nog een weinig moet ik zeggen van de eigen-

fchap der Vezelen , die beweeging maaken. Ik

zal niet onderneemen , dcrzelvcr maakzel te be-

fchryven : het is niy genoeg te weeten , dat zy

Samentrekking en "V^erflapping kunnen ondergaan.

De Verflapping van de Ve^^el is de Haat , waar in

dezelve zig bevindt voor of na haare famentrek-

king : het is de natuurlyke ftaat van de Vezel.

Haare Samentrekking , zynde de ftaat , waar in

derzelver enden nader komen aan elkander , is al-

tyd de uitwerking van eqne oorzaak de Vezel

vreemd , hoewel onderworpen aan de Wetten

der Dierlyke Huishouding. De Samentrekking

der Beweegende Vezelen (Fibr^ motnces^ is der-

halve een gedwongen ftaat , welke altyd van eenc

ïiiin of meer groote verandering gevolgd wordt

,

naar de kragt en duuring van de Samentrekking.

Indien het noodig ware deeze Stelling te be-

toogen , zo zou ik toevlugt neemen toe de On-

dervinding, welke ons leert, dat alle bey/eegin-

gen , die in ons omgaan , zelfs de genen niet uit-

gezonderd , die de noodzaaklykften tot behoud

van ons Geftel zyn , ftrekken om hetzelve min of

meer te veranderen : dat , zo menigmaal het ons

ge-

(*) Opticje, Libr. I. Prop. 17.
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gebeurt, een Deel lang in famentrekking te hou-

den, wy 'er Pyn in gevoelen, en dat hetzelve,

na verloop van eenigen tyd , van zelf in Ver-

flappinge vervalt : dat de Slaap ons niet heilzaam

is, dan yit hooide dat alle Deelen alsdan weder-

keeren tot hufinen natuurlyken ftaat , door het

doen ophouden van die gedwongen Samentrek-

king, welke alle onze beweegingÊn vergezelt.

Aangezien het derhalve zeker is , dat , zo me-

nigmaalen een Deel
,
geduurende eenigen tyd , in

Samentrekking geweeft zy , wy ons genoodzaakt

vinden hetzelve in rulle te laaten , waar in het

anders van zelf vervallen zou, zonder dat de Wil
in ftaat was zig daar tegen aan te kanten : zo mag

men hier uit befluiten , dat de Samentrekking; van

de Trekkende Vezel derzeher (iaat van dwang zy , en

de Verpafping derz.eher natuurlyke Jfaat.

Uit deeze Stelling, onwederipreekelyk betoogd

door de Ondervinding , zal ik deeze Gevolgen

trekken.

1. Dewyl de Spieren voornaamelyk uit Trek-

kende Vezelen lamengefteld zyn , hangt de ge-

dwongene of natuurlyke ftaat derzelven af, van

den gedwongen of natuurlyken ftaat deezer Ve-

zelen.

2. De Deelen des Lighaams niet kunnende be-

woogcn worden dan door middel van de Spieren,

zo hangt de gedwongen of natuurlyke ftaat eenes

Deels af van den gedwongen of natuurlyken ftaat

der Spieren van dit Deel.

iV. Deel. M 5 Dit
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Dit lajjtfte Gevolg fluit eene zo blykbaare Waar*
heid in, dat men buiten twyfel verwonderd itaaa

zal over de voorzorgen , die ik gebruikt heb onj

dezelve te bctoogen : maar die verwondering zaj

ophouden, wanneer ik zal hebben aangetoond,

dat alles, 't gene de Ouden van de Vernaauwing

des Oogappels, en de Hcdendaagfchen van des*

zelfs Verwyding of Uitfpanning
, gezegd hebben,

gcheelenai Itrydig is met de beftendige "VVettei^

van de Dierlyke Huishouding; devvyl het Gevoe-»

ien van hun beiden tegen die Waarheid aanloopt.

Inderdaad, (om ons in dit Uittrekzel te hoU"

den aan het Gevoelen der Hedendaagfchen ,) in-t

dien men opmerkt, dat de Verwyding des Oog-

appels deszeli's natuurlyke ftaat is, hoe kan het

dan zyn , dat die natuurlyke ftaat afhange van de

famentrekking der Regte Vezelen, dat is te zeg-

gen, van den gedwongen ftaat deezer Vezelen?

En, ftrydt die uitlegging niet volftrekt tegen de

•^o klaare Waarheid , in 't voorgaande Gevolg

geopperd , te weeten , dat de natuurlyke ftaat

van een Deel afhangt van den natuurlyken ftaat

of de Verflappinge der Spieren van dit Deel.

Om beter te doen begrypen , hoe zeer deeze

manier om de Verwyding des Oogappels te ver-

klaaren , door middel van de Samentrekking der

Regte Vezelen van het Druivenvlies , de aller-

gewoonfte Bekendheden tegenfpreekt ; zo zy het

my geoorlofd , allcenlyk den naam der Deelen te

veranderen, en te zeggen, (met deeze verklaa-

ling
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fing overeenkoniftig,) dat de Rufte des Beens af-

hangt van de Samcntrekkinge der Spieren van het

Been. De Stelling is naauwkeurig de zelfde

;

doch in beide Gevallen ongerymd en geheel ftry-

dig met de Wetten der Dierlyke Huishouding.

De natuurlyke ftaat der Deelen hangt ontwyfel-

baar af van de Verflapping der Spieren van deeze

Deelen: Want anders^ (getyk Borelli zegt in

zyn Vertoog over de Beweeging der Dieren^ zou

iet Dier , zynen gantfchen Levensloop , door een

groots en gediiurige oefening vermoeid mosten wor-

den ^ met om eenio- voor het Lis:haam nuttig- Werk

te verngten , (je weeten , zwaare dmgen op te hef-

fen^ ^ maar alleen om ^ door eene geduurige tegen-

kanting^ de werking der Speren te beletten: naa-

melyk , het zou werken om mets uit te voeren , dan

alleen het Lighaam tn Rujïe te brengen ; welke be-

Jpottelyke en onvoorz'igt'ige Werking geheel onge-

rymd en jirydig fchynt te zyn met de allerkon ftigjle

Huishouding ^volgens welke de Dierlyke Werkin-

gen geoefend worden.

Uit het gezegde ziet men: i. Dat, aangezien

de Regte Vezelen van 'c Druivenvhes niet in fa-

mentrekking komen , om den Oogappel te ver-

wyden , en dit het eenigfte Geval zou zyn , waar

in zy het konden doen ; zy derhalve nietSpieragtig

moeten weezen , dcwyl anders de Natuur haar met

cene nuttelooze eigenfchap begaafd zou hebben.

2. Dat , onderftellende de Regte en Ivrings-

wyze Vezelen van het Druivenvlies gelykelyk

IV. Deel.
'
Vlee-
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Vleezig te zyn , indien de vernaauwing des Oog-r

appels niet kan afhangen dan van de Samentrek-

king der Kringswyze Vezelen, deszelfs Verwy-
ding niet zou kunnen ontftaan dan uit de Ver-

flapping der Kringswyze en Regte Vezelen,

geenzins uit de famentrekking van deeze laatften.

Dewyl egcer de ver vvyding des Oogappels zcker-

lyk afhangt van de inkorting der Regte Vezelen,

zo moeten deeze Vezelen van eene andere natuur

zyn dan de Vleezige ; en haare inkorting moet te

weeg gebragt worden door eene andere oorzaak

dan die , welke de Kringswyze Vezelen van 't

Druivenvlies , en de andere Vleezige Vezelen vau

het Dierlyk Lighaam , doet famentrekken.

Als men bovendien opmerkt , dat de bewee-

gingen van het Druivenvlies louter Werktuiglyk

of t'eenemaal van de Wil onafhanglyk zyn, ea

men, bygevolg , haar ook aan eene louter Werk-
tuiglyke oorzaak toe moet fchryven; zo zal men

ligt bekennen , dat de Regte Vezelen niet Spier-

agiig kunnen zyn , uit hoofde van de onmogelyk-

heid, waar in men zig bevinden zou, om eene

Werktuiglyke oorzaak te bedenken van derzel-

ver Samentrekking.

Immers, indien de Werkinge des Lichts op

het onmiddelyk Werktuig van 't Gezigt , in den

natuurlyken Haat , eene voldoende Werktuiglyke

oorzaak is , om het Zenuwvogt te doen vloeijen

in de Kringswyze Vezelen van het Druivenvlies,

en deeze Vezelen in Samentrekkinge te brengen

tot
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tot het vernaauwen van den Oogappel ; welke

zal dan de Wcrktuigiyke oorzaak zyn , die dit

zelfde Vogt zal bepaalen om te vloeijen in de

Regte Vezelen ? Zal men zeggen , dat het de

afwezigheid zy van het Licht? Maar , als de

aandoening , welke deeze uitwendige oorzaak

heeft op de draadjes van het Werktuig, in Ilaat

is de famentrekking van de Kringswyze Vezelen

te weeg te brengen , kan de ophouding van dee-

ze aanporring de zelfde uitwerking hebben op de

Regte Vezelen? Twee Werktuiglyke uitwer-

kingen , die volmaakt aan elkander gelyk zyn , (te

weeten , de famentrekking van twee Laagen van

Spierachtige Vezelen,) kunnen onmogelyk af-

hangen , de eene van eene weezentlyke oor-

zaak en de andere van de ophouding dier oor-

zaak. Laat ons by deeze reden voegen , dat de

berooving van het Licht geen Werktuiglyke oor-

zaak kan zyn van de famentrekkmg der Regte

Vezelen.

De onmogelykheid , om eene Werktuiglyke

oorzaak op te geeven van de verwyding des Oog-

appels , of, 't gene op 't zelfde uitkomt , van

de famentrekking der Regte Vezelen van 't Drui-

venvlies , verfchaft ons derhalve een nieuw be-

wys , dat deeze Vezelen niet Spieragtig zyn

,

gelyk men tot dus verre gedagt heeft ; ten min-

ften, dat, indien zy inderdaad zodanig waren,

de verwyding des Oogappels geenzins zou kun-

JV. Deel. nen
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lien afhangen dAn van derzelver vcrflapping , eii

niet van derzelver famentrekking.

Doch, mogelyk zal men zeggen, dat de Spie-

ren , in dên ftaat van verflapping , zelfs , ecne

Veerende kragt (Vis Elajiica) behouden , welke

alleen genoeg is om haar te doen inkrimpen, en

dat, indien de verwyding des Oogappels niet van

de famentrekking der Regtc Vezelen kan afhan-

gen, dezelve ten minftcn de uitwerking kan zyn

van die Veerkragt , welke zy gemeen hebben

met alle andere Spicragtigc deelen.

Het zoude reeds veel zyn, een zó aanmerke-

lyk verfchil tuffchen de manier van Werking der

Regte Vezelen , en die der Kringswyze Veze-

len , te hebben beweezen ; aangezien deeze laat-

ften den Oogappel niet vernaauwen kunnen , dan

door eene waare famentrekking.

Maar , het is gemakkelyk te doen zien , dat

de verwyding des Oogappels zélfs niet kan af-

hangen van de Veerkragtighcid der Regte Veze-

len , onderftellende dezelven Spieragtig te zyn.

De Spieren , naamélyk , verliezen veel minder

van haare langte door haar èigenaartige "Werking

,

dat is de Veerkragtigheid, dan door haare Werk-
tuiglyke Werking , dat is te zeggen , haare Sa-

mentrekking. Wanneer nu de Regte Vezelen

van het Druivenvlies , door haar enkele Veer-

kragtigheid, den Oogappel zo veel zouden kun-

nen verwyden, als dezelve in deDuifterheid wy-
der'
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der is , 20 moeft de eigen Werking van de Straals-

wyze Spier grooter zyn, dan de Werktuiglyke

Werking der andere Spieren van het Dierlyke

liighaam. Want de Veerkragt van die Spier ^

alleen , zou haar dan boven het derde deel van

haare langte moeten doen verliezen ; daar het een

beweezen zaak is , dat de Spiei'en een wei-

nig minder dan tot het derde deel haarer langte

verkort worden , in haare allergrootfte Samen-

trekking.

Ik heb gezegd, dat de enkele Veerkragt der Reg-i

te Vezelen haar Loven het derJe deel van haare lang-

te zou doen verliezen , wanneer de Oogappel loydji

is. Dit zal door de volgende Rekening bewee-

zen worden.

De middellyn van 't Druivenvlies is gemeen-

lyk van 5 Liniên ; en die des Oogappels , aan 't

heldere Daglicht bloot gefteld , volgens de Waar-

fteemingen van êicr]. vermaarden Heer Petit,

van li tot li LAnie. De Appel wordt eens zo

"wyd in de Duifternis , en nog wyder in zekere

Oogkwaaien, gelyk de Mydriafis^ en in die ge-

vallen , daar de Kringswyze Vezelen afgefcheurd

of gefneeden zyn. Maar , laat ons de Middellyn

des Oogappels van li Linie onderftellen te zyn,

als het Oog aan een fterk Licht is bloot gefteld

,

en van 3 Liniën in de Duifternis ; zynde dit

het gewoonlykfte Geval in den Natuurlyken ftaat,

thn , de geheele middellyn van het Druiven-

Vlies in honderd deelen verdeelende , 20 zullen,

IV. Deel- van
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van die honderd deelen , 'er dertig zyn voor de

middellyn des Oogappels in deszells vernaauwing,

en vyfendertig voor de langte van ieder der Reg-

te Vezelen. De Oogappel verv/yd zynde, zal

deszelfs middellyn zeftig van deeze deelen bevat-

ten , en de Regte Vezelen zullen 'er , ieder

,

maar twintig lang zyn , dat is vyftien minder dan

in 't eerfte Geval.

De Regte Vezelen , welker langte wy ondcr-

ftcld hebben gelyk te zyn aan vyfendertig van

de honderd deelen der geheele middellyn van 't

Druivenvlies , wanneer de Oogappel is famcnge-

trokken ; verkorten zig dan vyftien van deeze

deelen, dat is, boven het derde deel haarer lang-

te, wanneer zy , door haare Vecrkragtiglieid

,

den Oogappel uitfpannen. Daar uit zou volgen,

dat de enkele Veerkragtigheid van deeze Veze-

len , in dezelven , een grootere verkorting te

weeg bragt , dan de Samentrekking veroorzaakt

in alle andere Spieragtige deelen van het Lighaam

:

't welk, ftrydig zynde tegen de Wetten van de

Dierlyke Huishouding , ons een nieuw bewys

verfchaft , dat de Regte of Overlangfe Vezelen

van het Druivenvlies geen Spieragtige Vezelen

zyn.

By alle deeze redenen kan men voegen, dat.,

indien dezelven waarlyk Vleezig en by gevolg

aan de zelfde oorzaak onderworpen waren , wel-

ke de andere Spieragtige deelen des Lighaams

doet werken , 'er tuiTchen deeze Vezelen en de

Krings-
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Kringswyze zulk een grootc Onevenredigheid

plaats heeft , dat het onmogelyk zou zyn voor

deeze laatften, door haare Samentrekking de en-

kele Veerkragt te overwinnen ^ welke de eerften

in de hoedanigheid van Vleezige Vezelen hebben

zouden. De Kringswyze Vezelen , immers, zyn

zo dun en fyn, dat zy onze Zinnen ontglippen

,

en dat eenOntleedkundige,hoe oplettend en voor-

ingenomen dat zy 'er moeten zyn , veel moeite

heeft , om zig , met behulp der befte Vergroot-

glazen , van derzelver beftaanlykheid te verzeke-^'

ren. De Rcgte Vezelen, integendeel, zyn zeer

kenbaar. Ieder van dczelven is , door fommige

Ontleedkundigen, aangemerkt als een kleine Spier,

en deeze Spieren zyn zeer talryk. Nergens, nu,

in het Lighaam , vindt men een Voorbeeld van

eene zo groote Onevenredigheid tuffchen de te-

gen elkander werkende Spieren (^Antagonipd) van

eenig Deel: zo dat het, de Regte en de Ivrings-

wyze Vezelen van 't Druivenvlies even Vleezig

onderftellende te zyn
,
geen mmder moeielykheid

ïn zou hebben , de Samentrekking te begrypen van

den Oogappel , als deszelfs Verwyding te ver-

klaaren.

Uit al het gene reeds gezegd is, volgt zeer dul-

delyk, naar 't my toefchynt, dat de Regte Ve-
zelen van 't Druivenvlies geen Vleezige Vezelen

,zyn, onderworpen aan de werking van die oor-

'zaak, welke alle andere Spieragtige Deelen des

Lighaams werkzaam maakt. Ik voeg 'er by, dat

IV. Deel. N
.

het
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,

het zelfs geen Peezige Vezelen zyn , in zulk eer^

zin als Ruisch hfidt voorgewend, dewyldan de

zelfde zwaarigheden blyven zouden; dat, ten an-

deren, de Regte Vezelen onderfcheiden zyn van

den Hairagtigen Band , aan welken zy niet vaft

zyn dan met een uitermaate dun beginzel , en dat

,

aangezien dccze Band niet Vleezig is , de Regte

Vezelen gcenzins de Peesagtige Uit-enden daar

van kunnen zyn.

Dus Natuurkundig beweezen hebbende, dat de

Regte Vezelen van 't Druivenvlies geen Spierag-

tige Vezelen kunnen zyn, zo blyft over, aan te

toonen> welke derzelver natuur zy. Ten dien

einde is 't noodig, zig te herinneren, ^r gene by

den aanvang van dit Vertoog is gezegd ; te wee-

ten , dat , indien men met oplettendheid het ag-

terfte gedeelte van 't Druivenvlies onderzoekt,

na hetzelve, met een Penfeel , ontbloot te heb-

ben van 't zwarte Vogt, waar mede het bekleed

is ; men eene laag ontdekken zal van Regte Ve-

zelen , die als zo veel Straalen rondom den Oog-

appel gefchikt zyn : dat deeze Vezelen, met een

Vergrootglas befchouwd, voorkomen zullen als

70 vecle witagtige draadjes , meer gelykende naar

Zenuwen dan naar Vleezige Vezelen ; dat zy ef-

fener, gladder en zelfs ronder zyn dan de Spier-

agtige Vezelen, die, gelyk bekend is^ platagtig,

oneffen en doorgaans roodagtig van koleur zyn.

De befchouwing, om kort te gaan, onafhanglyk

van de te vooren bygebragte redenen , zou alle

de
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de genen overtuigen kunnen, die, van vooroor-

deel ontheven, zig de moeite zouden willen gee-

ven , om ze naauwkeung te onderzoeken ; dat,

de Regte Vezelen van 't Druivenvlies geene Vlee-

zige, maar waarfchynlyk Veerende Vezelen zyn;

louter Veerkragtige Vezelen , die , om in wer-

king te geraaken ,
geene byzondere aanporring van

de Wil behoeven , om haar tot werking te nood-

zaaken , en zelfs niet onderhevig zyn aan de wer-

king van die oorzaak , welke de famentrckking

der ICringswvze Vezelen van 't Druivenvlies en

der andere Spicragtige deelen van het Lighaam te

weeg brengt. De oorzaak , die de Regte Veze-

len zig doet intrekken, is even de zelfde , welke

alle andere Veerende Lighaamen , die 'er in de

Wereld zyn , doet werken. Haare natuurlyke

ftaat is verkort te zyn , en zy wyken uit dien

ftaat niet , waar in zy den Oogappel wyd open

houden , dan wanneer een fterker kragt haar uit

denzelven noopt te gaan.

Deeze overtreffende kragt is de famentrckking

der Kringswyze Vezelen, zynde, gelyk wy reeds

hebben aangemerkt , altoos het gevolg van de aan-

doening , die het Licht maakt op de draadjes van

't onmiddelyke Werktuig des Gezigts. De Reg-

te Vezelen , welker Veerkragt toegeevcnde is

,

verpligt zynde te wyken voor de overmaat dee-

zer kragt , worden meer of minder uitgerekt of

langer gemaakt , naar de famentrekking der Krings-

wyze Vezelen van meer of minder fterkte is

:

IV. Deel. N 2 niaaf
^
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maar, alsdan aan zo veclegefpannen Koordjes ge-

lyk zynde , maaken zy eene geduurige pooging te-

gen de kragc , die haar fpant , en herltellen zig in

haaren eerlten ftaat , zo dra die kragt ophoudt haar

te dwingen. Dus is het , dat zy den Oogappel wy-

der maaken door de enkele Werktuiglyke Ichik-

king haarcr declen, die haar onderwerpt aan eene

algemeene oorzaak, onathanglyk zynde van alles

dat in 't Lighaam omgaat.

De Heer INIery, een vermaard Ontleedkun-

digc van decze Akademie , die geene Kringswy-

ze Vezelen in de his erkende , heeft toevlugt ge-

nomen tot eene zeer vernuftige Onderftelling , om

derzelver bcweegingen te verklaaren. Hy geeft

voor , dat de Rcgte Vezelen van 't Druivenvlies

zo veele kleine holle Buisjes zyn, welken de wer-

king van het Licht , op 't onmiddelyke Werktuig

des Gezigts, doet zwellen en langer worden te

gelyk ; waar uit dan de vcrnaauwing des Oogap-

pels volgt, wiens verwyding, volgens zyn Ge-

voelen, eeniglyk afhangt van de Veerkragt dee-

zer zelfde Vezelen.

Deeze Veerkragt der Regte Vezelen van het

Druivenvlies wordt beweezen door een Verfchyn-

zel der opmerkinge waardig. Wanneer men , op

't helderfte van den Dag , de Oogen befchouwt

van iemand , in wien de beweegingen des Oog-

appels vryelyk gefchieden , zo neemt men waar

,

dat ^ de Oogen bedekkende en dezelven , vervol-

gens, eensklaps bloot fteliende aan het Licht; de

twee
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t^tvce Oogappels fchiclyk van den ftaat van wyd-

lieid tot dien van naauwhcid overgaan. Deezc

famcntrckking gefchiedt met gezwindheid tot ze-

keren trap toe, zo dra het Licht tot aan het Werk-,

tuig is gekomen ; maar 't oogenblik daar na wor-

den de Oogappels weder een weinig wyder , ichoon

defterkte van 't Licht en de afftand des Voorwerps,

dat bekeeken wordt , de zelfden '/.j.-\ en blyven.

Deeze kleine verwyding der Oogappelen gefchiedt

kennelyk door eene Veeragtigc beweegmg, welke

men niet kan afleiden dan van de Veerende ei-

genfchap der Regte Vezelen. De Kringswyze

Vezelen vernaauwen den Oogappel by de eerfte

aandoening, welke het licht op 't Werktuig

maakt, en de Regte Vezelen, met kragt uitge-

rekt zynde in 't eerfte oogenblik van deeze famen-

trekking, ftaan dat geweld tegen en verkorten

zig weder een weinig in he^t tweede oogenblik;

waar uit die geringe , doch kennelyke , vergropting

van de middellyn des Oogappels volgt,

Ik heb verfcheide maaien zulks waargenomen ,

zelfs m Perfoonen, die met de Staar in 't Oogge-

kvv'cld waren, in welken de Veering van 't Drui-

vcnvlies een wenfchelyk teken is voor den goe-

den Uitflag der Operatie : gelyk ook de Opera-

teurs, wanneer zy dezelve bemerken , zeggen,

dat de Oogappel Veer/cragt heeft. Dit is zeer ken-

baar m alle gezonde Oogen , maar voornaamelyk

in zodanigcn , dïe blaauw zyn, in welken het on-

middelyke Werktuig des Gezigts, in 'tajgemeen,

iV. Deel. N 3 ge-
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gevoeliger fchynt te zyn voor de aandoening van

het Licht , en daar de Oogappel zig , doorgaans

,

meer famentrekt , voor een zelfden trap van Licht

,

dan die der bruine Qogen.

De Veerkragt der Regte Vezelen van 't Drui-

venvlies eens vaftgefteld zynde, zo verdwynen

alle zwaarigheden , die in het aangenomen Gevoe-

len voorkomen , en welken ik , in dit Uittrckzel,

bygebragt heb : men kan gemakkelyk verklaaren ,

hoe de verwyding van den Oogappel gefchiede

,

en eenc Werktuiglyke oorzaak aanwyzen van dee-

ze verwyding, 't welk men niet zou kunnen doen

,

onderftellende , dat deeze Regte Vezelen Spier-

agtig zyn.

De Regte Vezelen van 't Druivenvlies zyn de

eenigfte Vezelen niet van 't Dierlyk Lighaam , die

met Veerkragt zyn begaafd. Ik meen 'er ook in

andere Deelen ontdekt te hebben , waaromtrent

ik my naderhand de Eer zal geeven , myne Be-

denkingen aan de Akademie voor te ftellen.

H.

WWVWWwvwV
WAAR-



WAARNEEMINGEN
OVER DE

REUK
DER.

BLOEMEN,
DOOR DEN Heer

D A L I B A R D.

( Mem. (Ie Matbem. ^ de Phyftque. Tom. I. pag. 55.)

IK was niet voorneemens iets in 't licht te gee-

ven van de menigvuldige Proefneemingen,

die ik op de Planten begonnen had te doen , voor-

enaTeer ik dezelven verfcheide maaien herhaald,

en zo ver gebragt had, als my doenlyk ware.

In dit gevoelen zou ik zyn gebleeven, indien

Perfoonen van de grootfte kennis in die zaaken ,

waar aan ik my geheel overgeeve, zig niet daar

tegen aangekant hadden. Deeze Vrienden, wien

ik veel vcrfchuldigd ben, onderrigt van eenige

geringe gevolgen myner nafpooringen , hebben

ray aangedrongen , van de tegenwoordige tyds-

omftandigheden gebruik te maaken , om berigt

van dezelven aan de Akadcmie te geeven. Maar,

IV. Deel. N 4 hunne
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hunne raad volgende, heb ifc my zeer belemmerd

gevonden. Hoe (dagt ik) een Vertoog in 't licht

brengen, dat nog niet voltooid is? hoe; verflag

doen van Proefneemingcn , die , (choon zy wel

zyn geflaagd , nog niet befchaafd of in order ge-

bragt zyn ! Niettemin , aangemoedigd door hun-

ne raad , hebbe ik beflooten den Uitflag daar van

voor te draagen, hoc ruuw het ook zy, en de

fchielyklieid , waar mede ik dit Vertoog heb op-

geltcld, heeft my niet toegelaaten 'er de laatftc

hand aan te leggen : maar, dewyl het hier flegts

te doen is met een aanvang van Proefneemingen

,

die van een langen adem zyn , en niet kunnen

gefchieden dan in één Saizoen van 't Jaar, zo ho-

pe ik, dat men wel eenige toegeeflykhcid heb-

ben zal voor deeze eerfte fchets.

De volmaakte overeenkomft , welke ik heb

opgemerkt tuffchen verfcheide Planten van 't zelf-

de Geflagt, die niet van elkander verfchillen dan

door de Reuk , heeft my in 't vermoeden ge-

bragt, dat het wel flegts enkele Verfcheuhnhedea

konden zyn. En , my naauwlyks kunnende wys

maaken , dat de Ruikende hoedanighe'td een onder-

fcheidend Kenmerk zy tuüchen twee Planten ,

waar van alle de uitwendige en zigtbaare declen

volmaaktclyk overeenkomen, heb ik geoordeeld,

dat ik flegts , om daar van verzekerd te zyn , be-

hoefde te ontdekken , of deeze hoedanigheid be-

ftendig duurzaam is in zekere Soorten , gelyk de

Kruidkundigen voorwenden ; dan of dezelve daar

in
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jn'kan verflaauwen en zelfs te niet gaan. Dit

eerfte doelwit heeft my gebragt tot het zoeken

yan middelen, om de Reuken in de Planten te

vernietigen of ten minfte te verzwakken : ik heb

my verbeeld, dat het verfchü van den Grond,

daar men het Zaad in werpt , zo wel verandering

in de Reuk der Planten zou kunnen te weeg

brengen , als het zulks doet in derzelver geftalte

en groeijmg , vooral wanneer de Zaaden 'er den

Winter over in blyven leggen. Onder veele

Proefneemingen , die ik op dit Onderwerp en

volgens dit Grondbeginzel gedaan heb , zal men

hier den Uitflag vinden van de genen , welken

het meeft aan myne veiwagting hebben beant-

woord,

. Tot myn Onderzoek heb ik uitgekoozen de

Reseda met de welriekende Bloem QRepJa JE-

gyfha nünqr odoraü^ima) , die men gemeenlyk

noemt Kruid der Minne QÜerhe d^Amouf). Dit

heb ik gedaan , om dat in het Geflagt der 'SieCe-

dd's een andere Soort gevonden wordt , volmaakt

gelyk aan deeze ; naamelyk de kleine gemeene

(R^eféda mmor vulgar'is Casp. Bauii.)- Deeze

beide Planten hebben een zelfden Wortel , een

zeh'den Steng , de zelfde Bladeren , Bloemen en

Vrugten. Om kort te gaan , zy verfchillen niet

van elkander, dan daar in, dat de eerfte, die uit

de heete Landen afkomftig is , een Bloem draagt^

welke een Reuk vcrfpreidt , nabykomende aan

IV. Deel. N 5 die
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die van de Wyngaards - bloem of van Violen

,

maar zeer veel aangenaamer ; daar de andere , die

men vindt in de nabuurfchap van Parys
, geen de

allerniinfte Reuk geeft.

Ik zelf heb , in 't voorleeden Jaar , Zaad in-

gezameld van een Plant welriekende Reféda ,

die ik had zien bloeijen en Vrugt maaken. Dit

zaaide ik den 6 December des Jaars 1742.

I. In de vrye Grond, op een plaats voor

den Noorden Wind befchut , bloot Itaande naar

\ Zuiden.

1. In een Pot vol zuivere Aarde , gemengd

met omtrent de helft wel verteerde Meft.

3. In een Pot
,
gevuld met Zand of zuivere

Zand-Aarde, zo als men dezelve gehaald had uit

het diepfte van een Put , die eenige dagen te voo-

rcn was fchoon gemaakt en uitgediept.

4. In een Pot met enkele Meft-Aarde.

5. In een Pot met Tuin-Aarde.

6. In een Pot zuivere Aarde, met verteerde

Meft overdekt.

Deeze Potten heb ik bloot gelaten voor alle

de ongemakken van het Weer, zelfs in 't mid-

den van den Tuin , na dat ik myn Zaad gezaaid

had : 't welk ik wel verwagtte dat niet altemaal

op zou komen, en 'er is, inderdaad, een groot

gedeelte van verlooren gegaan. In 't Voorjaar

;2;ag ik geen jonge Planten opfchieten, dan in de

zuivere Aarde met Meft gemengd , in de Pot

met
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met Tiün-Aarde en in het Zand : van al het ove-

rige kwam niets. Daar zyn maar twee Planten

o-eo-roeid in de gemsfte Aarde , drie in de Tuin-

Aarde en zes in het Zand.

't Verfchil, dat ik, zo dra deeze Planten op-

fchooten , waarnam tuffchen de genen die in 't

Zand en die in de andere foorten van Aarde fton-

den, deedt my hopen, dat 'er ook wel onder-

Icheid zou kunnen zyn in haare hoedanigheden.

De eerften Avaren veel kleinder van Blad en Steng,

en veel zwakker dan deeze laatften , die zig veel

tieriger vertoonden. Dit verfchil hieldt ftand tot

in de Bloemen en Vrugten , welken ik met on-

lydzaamheid verw^agtte. De Refeda's , die in 't

Zand gegroeid waren , bleevcn akyd veel kleinder

en zwakker in alle haare deelen : de Bloemen al-

leen waren byna van de zelfde grootte in beiden,

doch niet zonder eenige ongelykheid in fonimigen

van derzelver deelen. De toppen der Stofveze-

len (^Stamtna)^ by voorbeeld, van de Planten die

in Zand waren gegroeid , fcheenen een Aveinig

kleinder en minder gekoleurd te zyn , dan de top-

pen van de anderen.

Het kennelykfte verfchil heeft plaats in de

Reuk der Bloemen. Alle de Reféda's , die in

de toebereide Aarde en in de Tuin-Aarde ge-

groeid zyn , hebben ze by uitftek welriekende

,

daar de Bloemen van die Planten , v^elke in 't Zand

2yn opgekomen
,
geen de minfte Reuk geeven.

IV. Deel. Deeze
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Deeze Proefneeming alleen zou voldoen kun-

nen, om ons te verzekeren dat de Gemeene Klei-

ne Refeda enkel eene verfcheidenheid is van de

JVelnekende Rejlda ; indien ik geen andere Proef-

neemingen had, die geen twyt'el omtrent dit On-

derwerp fchynen over te laatcn. Hebbende,

naamelyk, in myne jonge Planten , voor dat zy

in bloey ftonden, de uiterlyke verlchillcndheden

opgemerkt, die ik te vooren aangeweezen heb,

en hopende dat de zwakftcn van Gewas wel

Reukeloos konden zyn; zo verplantte ik eenigen

derzelven in de andere. foorten van Aarde, om
te zien wat deeze verandering zou kunnen voort-

brengen. Ik zette 'er eene in de geraefte Aarde

en twee anderen in de verteerde Mpft , zonder

iets daar by. Deeze drie Planten hebben een

weinig meer kragt gekreegen , dan de genen , die

ik in het Zand liet liaan ; haare Stengen zyn wat

dikker geworden j haare Bladen een weinig groo-

ter en donkerder groen; maar de Bloemen blecT

ven altoos zonder eenige Reuk-

Ik heb ook écne van de drie Planten, welken

in de Tuin-Aarde voortgekomen v/aren , in 't Zand

gaan verplanten, doch zy heelt 'er niet in willen

groeijen.

Deeze Proefncemingen ,
gevoegd by de vol-

maakte gelykenis van alle de uiterlyke deelen dee-

zcr twee Planten, bewyzen dat de GemeeneKkt-

ne Reféda geeji verschillende Soort, maar

alleen-
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elleenlyk een Verscheidenheid is van de Re-

fèda met zvelnekefuie Bloemen.

Men kan zig ligtelyk verbeelden , dat de ver^

fcheiderley hoedanigheden der Aarde in ftaat is

om zeer aanmerkejyke Veranderingen te veroor^

zaaken in de verfchillende Planten, die zy voort-

brengt. Dit is overkenbaar aan de meer of min-

der deugd der Peulvrugten, die niet alleen in by-

zondere Landftreeken , maar dikwils zelfs in een

zelfden Tuin , en met den zelfden ftand ten op-

zigt van de Lugt, Zon'en Wind, geteeld wor-

den. Een Boom , een Plant ^ die dikwils zeer

tierig groeit, doet niet dan kwynen op eene

plaats , welke 'er 't allerdigtfte by is. Sommige

Bouwlanden zyn 'er , daar men geduurig van

Graan moet veranderen, om dat, het gene men
aldaar inzamelt , van Jaar tot Jaar kennelyk ver-

baftert. Dit heb ik byzonderlyk waargenomen

in 't Zaad van Beete-Krooten of Bietwortelen

,

't gene ingezameld en weder gezaaid zynde in

een Landftreek van 't Maine, daar ik lang heb ge-

woond , het tweede Jaar Wortelen geeft , die

bykans geheel geel zyn en naauwlyks de Smaak

der Bieten hebben. Zeer waarfchynlyk is 't, dat

een dergelyke verandering aan de Welriekende

Reféda gebeurt. Haar Zaad , m goede Aarde eh

op Broey-Bedden gezaaid zynde, gelyk de ge-

woone manier is , of enkel in goede Aarde zan-

der Broeijing, brengt Planten voort, welker Bloe-

IV. Deel. men



194 Waarneemingen over. de

men zeer aangenaam zyn van Reuk, Indien men ^

in tegendeel, dit Zaad werpt in een Zandigen

Grond , die 'er weinig Voedzel aan geeft , zo

brengt het Planten voort , of t'eenemaal Reuke-

loos , of ten minften zodanigen , welker Reuk by-

na ongewaarwordclyk is.

Eene Waarneeming , naderhand door my ge-

daan , bekragtigt deeze laatfte Ondervinding vol-

komelyk. De Gcmeene Kleine Refeda komt in

de Landen rondom Parys nergens voor , dan in

het Bo'is de Boiihgne^ waar van de Grond
, gelyk

iedereen weet , Zandig is , ten minfte voor een

groot gedeelte : zo dat , al ware het eerfte Zaad

,

aldaar gevallen , van de Welriekende Reféda ge-

weeft , dezelve daar zekerlyk zoude verbafterd

zyn (*).

Ten anderen befluit ik , dat de hoedanigheid

van te Ruiken of niet te Ruiken , in de Planten,

van den tyd haarer Uitfpruiting af bepaald is; aan-

gezien de jonge Reféda's , die in 't Zand voort-

gekomen waren , verplant zynde in goede Aar-

de , beftcndig Rcukeloos zyn gebleeven. Boven-

dien

(*) [De Heer Hall er heeft in zyne Reize op de Al-

pen opgemerkt, dat de Reuk der meelle liloemen aldaar

fierder is, en dat fommigen , die elders Reukeloos zyn,
aldaar Reuk geeven ; by voorbeeld, de Berg-Violen , met
groote geele Bloemen , enz. De Metbod. Stiid. Botankes.

Opufcul. Botanica, p. 61]
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dien volgt iiit deeze Proefneemingen, dat de Reu-

ken geen Kenmerk uitmaaken , -'t welk men als

een grondilag kan gebruiken tot onderfcheiding

eener Plant van een andere , die dezelve , voor

't overige , in alle haare deelen gelykt.

Nu blyft nog over, te onderzoeken , nf ook

de bereidmg en de hoedanigheid van den Grond

,

Reuk zouden kunnen geeven aan Planten , die

uit het Zaad der Gemeene Kleine Reféda zouden

voortkomen. Ik zou het in dit Jaar geprobeerd

hebben , indien ik 'er Zaad van had kunnen vin-

den , in den tyd , toen ik voornam deeze Proef-

neemingen te doen. Ik ftel my voor , dezelven

mer nog meer zorgvuldigheid te vervolgen , met

alleen omtrent de Reféda , maar op verfcheide an-

dere Geflagten van Planten , waar van men zeer

welriekende Soorten heeft , en anderen , die

,

hoewel gelykvormig m alle haare deelen
,
geen de

minfte Reuk hebben. Men weet , dat de Reuk
der Planten of in de Wortelen plaats heeft , of

in de Stengen en het Loof, of in de Bloembla-

dertjes, of in de Stofvezelen , of in de Vrugten,

of in het Zaad , of in verfcheide van deeze dee-

len te gelyk. Op al zulke verfchillende Planten

is myn oogmerk onderzoek te doen , dezelven

behandelende op alle manieren , die ik zal kunnen
bedenken. De genen, die de Reuken bemin-

nen, zouden my flegten dank wyten, indien ik

alleen maar flaagde, in de Planten haaren aange-

IV. Deel. naa-
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jiaamen Geur te doen verliezen : maar zy zullen

aan den anderen kant my niet minder verpligt

zyn , indien ik zo ver kan komen , van Reuk te

geeven aan de genen , die ze niet hebben , of,

tenmmfte, het weinige, dat zy hebben, te ver-

meerderen. Wat hier van zy : zeker getal van

Proefneemingen , met een goeden Uitflag over

dit Onderwerp gedaan , zal mogclyk eenig licht

geeven omtrent de oorzaak van de goede en

kwaade Reuk der Plantgewaflen , en omtrent de

middelen , om zig te voorzien van de eene en te

befchutten voor de andere.

H.

BE-





Pl XXVIII

f

l

K Aki**'»'' < »C'«i&



BESCHRYVING
I

VAN HET

I N S Ê K T
GENAAMD

LEEUW-WOüM
DOOR DEN Heer

-
ÖE RÉaUMÜR.

iMemoir. del'^cad. Royale des Sciences, de VJ„ 1753
pag. 402.

)

DE Mieren-Leeuw (Fomka-Leo)
, die ge-

duurende zo- veel Eeuwen onbekend ge-
bleevenis; ten minfte waar van de Ouden geen
gewag hebben gemaakt ; is hedendaags een der
vermaardfle Infekten. Het is een der genen
die men niet in gebreke b]yft te noemen, wan-
neer men voorbeelden wil opgceven van de zon-
derlmge huishouding

, in welke de allerkleinfte
i)iertjes zig onzer opmerking waardig toonen.
Men laat niet na te verhaalen, met welk eene
^onft hy in het Zand , of in eene fyne en loffe
Aarde

,
zig een Kuiltje als een Tregter formeert

,

op welks bodem hy onophoudelyk blyft loeren,
Iv. Deel. Ô om



198 Beschryving van het Insekt,

om zodanige Infekten te vatten en vervolgens uit

te zuigen, die door onvoorzigtigheid komen te

vallen in den ftrik, welken hy voor hun geipan-

nen heeft.

Dit Diertje is egter het eenigfte niet, 't welk

gebruik weet te maaken van deeze Lift, en vol-

ftrekt noodig heeft daar toe zyn toevlugt te nee-

men , om niet van Honger te fterven. Een In-

fekt , 't welk in gedaante grootelyks van de Mie-

ren-Leeuw verfcliilt, holt zig ook een Tregter

lilt in 't Zand of in eene fyn gemaakte Aarde

,

en plaatft zig, tot het zelfde einde , in 't onder-

fte van denzelven. Het is een Worm van 't

KlaiTe der genen die geen Pooten hebben , en

die verwiffelen moeten in VUcgen van maar twee

Wieken, daar de Mieren -Leeuw zes Pooten

heeft , en in eene Vlieg met vier Wieken veran-

dert.

Deeze Worm, zeldzaamer, ten minfte in dit

Ryk, dan de Mieren-Leeuw , heeft niet
,
gelyk

de ander, Schryvers gehad, die, met genoegzaa-

nie uitgebreidheid, het vervolg zyner Werkin-

gen, geduurende zyn levensloop, verhaald heb-

ben. Men heeft 'er , de eerftemaal , van gefpro-

ken in de H/JJone der AkaJemie van 't Jaar 1706,

f^S- 1 <> en 't gene 'er aldaar van gezegd wordt,

is niet genoegzaam naauwkeurig ; zo dat men in

verlangen bleef naar een omftandiger Berigr van

deszelfs Levensmanier, en om zyne Figuur, zo

wel als die van de Vlieg , waar in hy verwiflelt

,

in
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in Plaat gebragt te zien. H7 is aldaar geheten

Mieren-Vos (^Formka-Vt^lpes') ^ tot onderfchei-

ding van de Mieren - Leeuw : maar deeze is niet

minder een Vos , wegens zyne liftigheid , dan de

ander, en de laatfte zweemt, uit hoofde van'

zyn kragt en verflinding , niet minder naar den

Leeuw, dan de eerfte. Derhalve zou ik eer ver-

kiezen, dit nieuwe Infckt Leeuw-Worm (Ver-

LiofO te noemen (*)> welke naam te kennen

geeft, wat het is in zynen eerften ftaat, en hoe

zeer het te vreezen zy voor andere Infekten.

Nu twee Jaaren geleeden heb ik den Leeuw-

Worm een Hiftorie - Schryver bezorgd , die my
óntlaften zou van het in de tweede plaats te wor-

den, indien by de Waarneemingen, welken dit

Infekt hem aan de hand gegeven heeft , niet be-

fchree-

(•) [Volgens het Franfche Woord (Fer-Li'on) zou het

lchynen,dat men dit Infekt IForm-Leemv moefl noemen;
doch die het naauvvkeurig overweegt, zal bevinden, dat

men in 't Nederduitfch , by dergelyke Koppeling van

zeifüandige Naamwoorden , nooit het Onderwerp voor-

aan ftelt.en het gene, daar het op toegepail of mede ver-

geleeken wordt, agtcr, maar altyd anders om. By voor-

beeld : men zegt niet Hond-Bul om een Hond te beteke-

nen, die eenige Eigenfchappen van den Bul heeft, maar

Biilhond: Patrys-Hond noemt men 'er een, waar van het

Ras tot het vangen van Patryzen wordt gebruikt, niet

Ilond-Fatrys. Zo moefl ik ook hier het Woord Ver-Lion

niet IFormLeeuw maar LeewuD-TVortn vemzlen; als bete-

kenende een Worm, die eenige Eigenfchappen heeft van

den Leeuw.]

IV. Dbel. o 2
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fchreeven had in eene Taal^ welke veel minder

bekend is dan de Franfche (*). Een eenig van

deeze Wormen , welken de Heer de Geer ette-

lyke Maanden in bezitting heeft gehad , en dien

hy genoodzaakt was meer te ontzien , dan hy wel

gewild hadt, heeft hem getoond het gene dit In-

fekt het alleraanmerkelykHe heeft, en miffchien

zou hy 'er byzonderheden in ontdekt hebben , die

my ontgaan zyn, wanneer hy 'er, gelyk ik, een

grooter getal had gehad, die hy, in alle Saizoe-

nen , had kunnen waarneemen en behandelen.

Schoon de Mieren-Leeuwen my djkwils in ge-

heugen gebragt hebben het denkbeeld van Dier-

verjjmdende Wormen
,
gelyk zy zyn , die een zelf-

de prooy najaagen , en , om 'er mecfter van te

worden , de zelfde lift gebruiken ; heb ik dog te

vergeefs gezogt naar Leeuw-Wormen, in de om-

leggende Landftreek van Farys en elders, op plaat-

fen , waar 't my voorkwam , dat zy zig gaarn

moeden nederzetten. Ik moeft de hope op-

geeven , om dezelven waar te neemen , tot dat ik

een Brief kreeg van den ii Febniary i'J^i^ ge-

fchreeven door den Heer Rebory, toen Priefter

a la Palud^ onder het Stigt van Riéz in Provence.

peez' geeft , in zyne Wandelingen , agt op de

Voor-

(*) [De Heer deReaumur ziet hier op de Beri^ten

,

die van den Leeinv'-A\'orm gegeven zyn door den Heer
DE Geer, in de Verhandelingen der Kon. SweedfcheA-
kademie, op 't jaar 1752.]
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Voorwerpen , die zyne oplettendheid verdienen,

en het is hem pleizier , my mede te deelen 't ge-

ne dezelven byzonders hebben. Een der Artike-

len van den Brief, waar van ik zo even Iprak,-

was eene Vraag van veel belang voor my , te wee-

ten: of ik kennts had aan een kiem wit W^ormpje^

altyd in de langte gekromd^ 't welk een kusl graaft

^

iils de Mieren-Leeuzü , 't welk zis: aldaar m hinder-

laas: onthoudt^ en jïof in de hugt pinyt om zyne

Prooy in het gat te doen valhn.

Ik kon niet twyfelen , of dit moeft dat zelfde

Wormpje zyn , 't welk ik federt veeleJaaren ver-

langd had te zien, en zo veele andere Infekten

hebbende doen vervoeren , zonder dat zy verloo-

ren waren gegaan , had ik reden om te hopen , dat

verfcheide Wormen van dit foort uit Provence te

Parys zouden kunnen gebragt worden, zonder

onderwege te fterven; indien men ze met eenige

voorzorgen afzond. Buitendien was my de ge-

negenheid van den Heer Rebory, om my plei-

zier te doen, genoegzaam bekend, om te ver-

trouwen , dat hy van de voorzorgen , die ik hem

aan de hand gaf, gebruik zou maaken, om my
dezelven in goeden ftaat te doen toekomen. Ik

verzogt hem een klein Doosje te vullen met fyn

gemaakte Aarde, of met fyn Zand, waarin zul-

ke Wormpjes zig onthielden •, in deeze fyne Aar-

de of het Zand een goed getal Leeuw-Wormen
te doen , en my het Doosje met de Poft toe te

;senden. Van een dozyn en meer die hy 'er inop-

JV, Deel. O 3 öool
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floot , waren alleen drie of vier by hunne aankomft

te Parys nog in 't leven. Dit was genoeg om de

begeerte te voldoen, welke ik had om dezelven

te zien, maar ik oordeelde een grooter getal noo-

dig te hebben, om hunne Levensmanier na te gaan

en hunne geheele Hiliorie te weeten. De Doos,

in welke zy beflooten waren , op de reize een

weinig los geraakt zynde , zo was 'er een gedeel-

te van het Zand uitgeloopen , 't welk deze Infek-

ten bloot gefteld hadt aan hotfen en fchokken

,

waar door de mceften geftorven waren; 't geen

niet gebeurd zou zyn , indien de Doos geheel

digt en vol Zand gebleeven ware.

Aangezien de Heer Rebory my berigt hadt,

éat deeze Wormen niet zeldzaam waren in zyne

Farochie , zo verzogt ik hem my weder anderen

te zenden en in grooter menigte, neemendedaar

by de noodige en gemakkelyke voorzorgen , om het

Zand te beletten , onderwege uit de Doos te raa-

ken. Hy bleef niet in gebreke zulks te doen

,

en dus zyn die van drie of vier andere afzendin-

gen , waar van 'er ieder ten minfte een vyftig be-

vatte, tot my gekomen ineen zeer goeden ftaat,

pa zonder dat 'er^ door 't vervoeren, meer dan

4rie of vier geftorven waren.

Deeze Infekten hebben nog een hoedanigheid,

W'elke hun gemeen is met den Mieren-Leeuw,

en die het gemakkelyker maakt dezelven zeer ver-

re te zenden , zondg.' döt het hun 't leven koft.

Zy zyn bekwaam tot zeer ftreng en langduurig
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Vaften, kunnende Weeken, ja zelfs Maanden

doorbrengen , zonder Voedzel te gebruiken , en

zy Ilerven daarom van Honger niet. In 't al-

gemeen is 't den Roofdieren noodzaakelyk , het

een langen tyd zonder eeten te kunnen houden.

De Leeuw-Wormen kunnen veellanger Rei-

zen uitliaan , zelfs met de Poft , dan van Proven-

ce naar Farys. Ik weet het by Ondervinding.

Volgens alle waarfchynlykheid vindt men ze niet

in de Noordelyke Landen ; ten minften zyn zy 'er

niet bekend, dewyl de Heer Linn^us '^er geen

gewag van maakt in zyn Samenftel der Natuure

(^Sypema 'Natura^. In Sweeden heerfcht een

Koningin, voor welke het de aangenaamfte van

alle uitfpanningen is, de voortbrengzels van de

Natuur waar te neemen, en 'er zig over te ver-

wonderen. Haar Smaak heeft Haar dezelven van

alle Geflagten {Genera) , doen by een verzamelen

in Kabinetten , die Zy zelve opgemaakt heeft, en

daar Zy zig gaat oelenen , in die oogenblikken

,

van welken Haare groote bezigheden Haar mees-

ter laaten. De Leeuw-Wormen fcheenen my
waardig te zyn, om te verfchynen onder Oogen^
voor welken ik niet te vreezen had , dat hunne

kleinheid hun veragtelyk zou maaken : onder Oo-
gen, die in de kleinfte bezielde Wezens het on-^

bepaalde Vermogen en de opperfte Wysheid zien

,

van den Schepper van 't Heelal. Ik verftoutte

my dan, twaalf van deze Wormpjes te zenden

aan deeze zo verlichte Koningin. Omftandigheden,

JV. Deel, Q ^ 4i^
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die vermyd hadden kunnen worden, waren oorzaak,

dat maar één van dezelven levendig in 't Koning^

lyk Paleis te Stokliolm kwam: alwaar hy door de

Vorftin gunftig ontvangen werdt,diehem overgaf

aan den Heer de Geer, om hem op te paflen en

waar te neemen. Hy kon niet toevertrouwd

worden aan iemand, die tot het een en andere meer

bekwaamheid had. Het is een gevolg geweeft

yan het gehoorzaamen dier zo agtbaare orders, dat

hy in de Verhandelingen van de Sweedfche Aka-

deniie de keurige Waarneemingen heeft laaten

drukken, welken deeze eenige Worm hem aan

de hand gegeven hadt.

Twee deezer Wormen , waar van gefproken

wordt in de H'tjïone c/er yikadem/e yün\ jaar 1706,

zyn waargenomen geweeft in 't omleggende Land

van Lyons. Nogthans zyn dat Diürikt en Pro-

vence de eenigftc deelen van Vrankryk niet, daar

zy geduurig zig onthouden en werkelyk bekend

zyn. Zy zyn het ook m Auvergne. De Heer

OzY, Apotheker te Ckrmont^ heeft 'er , welke in

de nabuurfchap van die Stad gevangen waren, met

de Poft gezonden aan den Heer de Malespierbes ,

eerften Prefjdent van 't Geregtshof tks Aides ; die

de goedheid hadt , van ze op den dag hunner aan-

komft aan my over te geeven. Zy waren allen , of

nagenoeg aUen , in zeer goeden ftaat : de eerfte nagt

,

die zy tot mynent doorbragten , maakten eenigen

zig Trcgters in 't Zand , en de anderen wagtten

niet langer, daar niede, dan tot den volgenden a-,

YQiid. De
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De plaatfen , daar deeze Infckten zig onthouden

,

zyn gelyk aan die genen, alwaar de Mieren-Leeu-

wen huisveften, en dikwils woonen zy op céne

plaats. Hoewel zy geen gemeenfchap hebben met

dezelven , is het doch zeer gewoon ze by elkan-

der te vinden. Beider oogmerk is een zeilde,

naamelyk Tregterswyze hultjes te maaken in fynen

Zandgrond, of in tot droog Stof geworden Aar-

de: beiden fchynen zy te weeten, dat de Kuüt-

jes, in deeze Aarde of in 't Zand uitgehold, on-

derhevig zouden zyn door den Regen te niet te

raaken, indien zy 'er niet voor beveüigd waren;

en dat, wanneer het Water, 't welk op deeze

Kuiltjes viel , hun hunne gedaante al liet behou-

den, hetzelve ten minfte aan de korreltjes, uit

welken zy beftaan, de beweeglykheid,die in de-

zelven zo hoognoodig is, bencemen zou. Het
Water zou, door 't eene korreltje aan 't andere

te lymen , de wanden van het Gat berooven

van de gefchiktheid om in te Horten, en deeze kor-

reltjes zouden als dan vaftefteunpuntengeevcnaan

de Infekten, door hulp van welken zy zouden

tragten kunnen zig te redden uit den fa-ik , waar

in zy gevallen waren. Het is derhalve , by den

voet van bouwvallige Muuren, of onder zekere

Steenrotfen, op plaatfen daar dezelven uitfprin-

gende deelen hebben , die byna Waterpas geftrekt

zyn , dat de Leeuw-Wormen en de Mieren-Leeu-

wen zig nederflaan, wanneer deeze plaatfen een

foort van groote Luifels niaaken, befchuttende

IV. Deel, Q 5 eene
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een Grond van Zand of fynedrooge Aarde, voor

den Regen. De Tregters van de Mieren-Leeu-

v/en beflaan doorgaans de eerfte pkatfen , zyndc

de bukenlten m dit foorc van kleine Grotten , ea

die der Leeuw -Wormen zyn dieper inwaards.

Men onderfcheidt de kegelvormige Kuiltjes van

deeze laatften, daar in, van de anderen, dat zy

dieper zyn dan die der Mieren-Leeuwen van de

zelfde wydte. Voor 't overige komen de groot-

fte Gaten , van de eerden , naauwlyks in opening ge-

lyk , mee die der Mieren-Leeuwen van middelbaa-

ren Ouderdom.

De Leeuw-Worm, die, door zyne neigingen

en iiffigheid, zo veel gelykheid met den Mtereu'

Leeuw heeft , verfchilt in gedaante grootelyksvan

denzelven. Deez' heeft zes pooten , een kort

platagtig Lighaam , een Kop van beftendige figuur

,

die twee Hoorens draagt , ieder van welker

enden tot een Bek verftrekt. De Leeuw-Worm

(zie Plaat XXVIIL Fig. 4, 5, 7 , 8.) heeft in

't gelieel geen pooten : zyn Lighaam is lang naar

zyne dikte, en loopt uit in een Kop Qa) , van zo-

danig foort , als ik elders genoemd heb , van ver-

anderlyke ji^uur. De Kop is vleezig, en uit dien

hoofde kan het Infekt denzelven verlangen of in-

korten , en grover offynder maaken ; hoewel hy

altyd dunner blyft dan het overige des Lighaams.

Door het end , 't welk als de Bek kan aangemerkt

worden , doet de Leeuw-Worm , wanneer het

hem behaagt, uitkomen de enden van twee, als
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•?t ware , Schuifagtjge Pyltjes (Fi^. 5 ^« 8 , 0.)

kggende evenwydig aan elkander
,
gelyk die der

Wormen, welke op de 'irlantluizen (Pucerotis^

aazen. Zy hebben ieder een fchulpagtige Schee-

de. Deezc Schceden zyn, wanneer men ze op-

zoekt in de Huid , welke het Iniekt ten tyde

van zyne verandering in een Pop (hyn.fha^ , of

by de voorgaande verwiffelingen van Huid , alge-

iegd heeft , aan haare bruine koleur en grootte

kenbaar : haar figuur is rondagtig en langwerpig

:

zy zyn aan 't agterfte end dikker dan aan 't voor-

fte.

Het Lighaam van dit Wormpje is vuilwit , fom-

tyds met eenige roodagtigheid : zyn vleefch is

doorlchynende , 't welk gelegenheid geeft om de

bruinagtige StofFe, waar mede het binnenfte van

?t agterdeel gevuld is, te befchouwen. Zelden

vindt men het genoegzaam regt uitgeftrekt , om

zyne langte te kunnen afmeeten. Het neemt de

regte gedaante (F/g. 5) niet aan , dan na eenigen

tyd, federt men het uit het Zand gehaald heeft,

geruft te hebben op iets, daar het niet in kan

booren; gelyk op een blad Papier of op een BoeL

Ook is dit voor hem een gedwongen poftuur, dat

hy niet gebruikt dan by noodzaaklykheid. Indien

men alsdan de grootften afmeet , zo vindt men ze
,

op 't ailermeeft ,maar 8 of 9 Liniën, dat is omtrent

drie vierde Duims, lang te zyn, en dikft in het

agterfte van hun Lighaam
(f. F/g. 8) , omtrent

cp een derde deel yan die langte : hunne Ringen

IV. Deel. of
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of Leden verkleinen allengs in breedte en middel-

lyn , terwyl zy den Kop naderen , die het aller-

dunfte deel van 't Lighaam is («) , eindigende by-

Icans in een fcherpe punt.

Wanneer men dit Iniekt uit den bodem van

zyn Kuiltje haak , zo komt het gemeenlyk voor

in de gedaante van een S (Zie Fig. i , 2 , 33.'

de Kop (^) maakt 'er het boven-end van uit : de

Buik is geplaatfi als die van de Letter ; maar ver-

fchillende Wormen van dit foort, uit hunne gaten

gehaald ; of de zelfde Worm verfcheide maaien uit

het zyne genomen , draaijen hunne Lighaamen tot

S van zeer verfchillende figuur. Somwylen vou-

wen zy hun Lyf maar in twee deelen, die even-

wydig zyn aan elkander: fomwylcn zetten zy het

in den winkelhaak. Wanneer zy zig ongeftoord

in hun Kuiltje bevinden , dan legt haar voorfte ge-

deeltebloot en in een regte lyn uitgeftrekt (F/^. 9) ;

het agterfte is onder 't Zand verborgen , en maakt

met het andere een hoek, aan de zyde van de rug,

en deeze hoek is niet altyd even groot , fomtyds

flomp zynde, fomtyds regt, zelden fcherp. Men
zal zien, wat den Leeuw-Worm noodzaakt zyn

Lighaam dus altyd in tweeen gevouwen te hebr-

beii, als wy hem befchouwen , werkende om zig

meeficr te maaken van eenig Infekt , dat in zyn

Kuiltje is gerold.

De uiterfte Ring, verft van den Kop, is het

grootfte deel des Lighaams , zynde van boven een

geinig plat en fchuins aüoopende. Hy eindigt
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in vier Kegelvormige tepels , doch plat , waar

van ieder aan zyn punt een ftyf Hairtje heeft , als

een foort van kleine Doorn. Dit deel zweemt

genoegzaam naar een open Hand , met niet meer

dan vier Vingeren , doch die , van hunne inplanting

af, verder van elkander zyn , dan de Vingeren

van eens Menfchen hand. De Ring , die voor

deeze gaat, is aan zyn agterften omtrek, van bo-

ven, llekelig, uit hoofde van agt of tien kleine

roode Haakjes, die met het Lighaam een hoek

maaken, wiens holte naar de Kop gekeerd is.

Boven op den uiterften Ring , omtrent in 't

midden van deszelfs langte , befpeurt men , met

het Vergrootglas , twee roo.le Stippen (Fig. 6, j j),

welken men fchynt te moeten aanmerken als de

twee voornaamften der Sus^mata, die tot de A-

demhaaling dienen ; alzo deeze twee Stippen

eveneens geplaatft zyn als de Lugtftippen van de

meeften der Wormen, die in Vliegen met twee

Wieken verwiflelen. Men fchynt daar aan niet

te kunnen twyfelen , wanneer men
,
getragt heb-

bende in .'t binnenfte des Lighaams te befchouwen

het gene de doorfchynendheid van 't Vleefch al-

daar toelaat te zien, twee witte Buizen gewaar

wordt , waar van ieder in een der Geelagtige

Stippen eindigt. Deeze Buizen kunnen niet ge-

nomen worden , dan voor twee Stammen van

Lugt- of Longepypen.

De Aars , die gemakkelyker kan gezien wor-

den dan de twee Stippen , waar van wy zo even

IV. Deel. fpra-
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Ipraken , is op het midden van den zelfden Ring y

nader aan het uiterfte des Lighaams, volgens welks

langte die van de Sleuf of Geut , welke hy maakt,

zig uitftrekt (Fig. 6,^). Hy is langwerpig- en

fchynt een verheven rand te hebben. De plaat-

zing van deezen Aars op de Rugzyde is eene by-

zonderheid, waar van wy reeds een voorbeeld

gegeven hebben m de befchryving van dien on-

zmdelyken Worm , akyd met zyn Stront bedekt,

die het fraaie Torretje van de Lelie wordt.

Deeze plaatzing van den Aars in den Leeuw-

Worm, zou doen twyfelen , of, het gene wy
rieemen voor de Rugzyde van dit Infekt , ook

de zyde des Buiks ware; indien men niet had op-

gemerkt , dat hy, voortgaan willende, wanneer

de zyde , daar de Aars is , onder legt
,
pooging

aanwendt om die weder boven te doen komen,

en dat hy niet op zyn gemak loopt, voor dat die

zyde boven is. De Buikzyde is een weinig plat-

ter dan de andere.

Schoon het Gezigt alleen de Ha'irtjes van dee-

zen Worm niet doet ontdekken , zo vindt men

hem doch , wanneer hy met een fterk Vergroot-

glas onderzogt wordt, daar mede zeer voorzien.

Zyne Ringen zyn 'er wederzyds, de een meer,

de ander minder , mede gezoomd. Ieder Hairtje

heeft tot zynen grondfteun of wortel de punt van

een driekantig Tepeltje. Men vindt deeze Hair-

tjes van zeer verfchillende langte en dikte, en

wordt , aan 't end van den laatften Ring op één

na,
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na, ecne ry derzelven gewaar, die zo dik en

zo ftyf zyn, dat zy naar Doornen gelyken (F;^,

8,0.
Op den vyfden Ring, [van den Kop afgere-

kend,] is, aan de Rugzyde , een Deel, 't welk

het bloote Oog van een middelmaatig oplettend

Waarneemer ligt zou kunnen ontgaan (Fig. 2,

5,w). Het is niet grooter dan een Zandkorrel-

tje ; doch , wanneer men het met een fterk Ver-

grootglas befchouwt (Fig. 6,7), fchynt het tot

een voornaam gebruik gefchikt te zyn. Alsdan

vertoont het zig van maakzel gelyk een der Poë-

ten van die Rupfen , welken ik genoemd heb

Vltesaortizc Pooten , met een volkomen kroon vanco '

laakjes \ zynde insgelyks omringd met kleine

puntjes , die minder regt en zeer kort zyn. Het

is een Tepel ^ die zig meer of min kan ope-

nen en fluiten , hebbende eene holte , in welker

middelpunt ik my dikwils verbeeld heb een zeer

bruin Kege/agt/g L/ghaam te zien , 't welk Hoorn-

agtig moet zyn , en fchynt naar een foort van

Pyl, wiens punt een weinig ftomp is, te gelyken.

Dit Deel fcheen my toe van geen dienft te zyn

voor den Worm , wanneer hy loopt , doch 'er

2al waarfchynlyk een tyd zyn, dat hy hetzelve

teer noodig heeft : te weeten , als hy arbeidt om
zig meefter te manken van een Infekt , dat alle

poogingen aanwendt om zig uit zyne klaauwen

te redden. Alsdan dient hem dit Deel om het

Infekt beter te vatten , en het zou ook dienen

IV. Deel. om
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om hetzelve doodelyke wonden toe te brengen
,

indien het voorzien ware met zulk een Schigt

,

van welks beftaan ik my niet genoegzaam heb

kunnen verzekeren. De plaatzing van deeze Te-

pel laat niet toe haar te zien tervvyl zy werkt
^

als wanneer zy, door de dikte desLighaams, voor

onze Oogen geheel verborgen is.

Indien men den Worm , zo als men hem uit

zyn Kuiltje gehaald heeft , nederlcgt op een Vlak-

te , daar hy niet kan doordringen , zo blyft hy

eenigen tyd als een S gekromd, of in twee dee-

len geboogen , die een foort van Haak maaken.

Alsdan toont hy fomtyds , dat hy Ipringen kan

gelyk de Kaasmaaijcn , door het ontfpannen van

zyn agterfte gedeelte ; dat is te zeggen , door 't

zelve eensklaps terug te liaalen , zodanig, dat het

een wyder hoek met het voorite maakt. Hy lloot

zig fchuins naar om hoog, en verheft zig fomtyds

een half Duim of een Duim inde Lugt, om 7 of

8 Liniën , meer of min , neder te vallen van de

plaats af, daar hy te vooren was geweeft. Zeer

dikv/ils kan men hem dien Sprong doen maaken

,

door hem zagtelyk aan te raaken met een ftyve

punt , gelyk die van een Speld of Pennemes ; doch

'er zyn tyden , dat hy op zyne plaats blyft, hoe

zeer hy ook getergd worde , of liever het op een

loopen zet. Alsdan vcrdwynen alle de bogtcn,

die zyn Lighaam maakte, en niet te vrede met

hetzelve regt uit geftrekt te hebben j, (als in F'ig.

£,} verlangt hy het , om zyn Kop zo ver voor-

uit
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\iit te brengen als 't hem doenlyk is ^ en laat ver-

volgens , uit de opening aan 't end van den Kop,
die twee l^ylen oi Haakjes (Fig.6,a) uitkomen,

waar van reeds is gefproken, welken hy prikt in

het lighaam, waar op hy is geplaatft. Dezegee-
ven hem een vaft punt ^ gan 't welke hy zyn Lig-

haam voort haalt, en dus is het dat hy een ftap

doet, die nooit zeer groot is; na welken hy een

tweeden, en meer anderen , agter elkander, doen
kan.

Als de Leeuw-Worm , uit zyn Kuiltje gehaaldi

zynde
, gezet wordt op het Zand zelf, waar in

dit Kuiltje uitgehold was , of op dergelyk Zand , za
is hy niet traag om te tragten daar in te graaven r

hy ftelt aanftonds zyn Lighaam in poftuur , en
fteekt zyn Kop onder 't Zand, trekkende zig

daar op voort. Alsdan doet hy flappen van boven
nederwaards, gelyk wy hem die, zo even, wa-
terpas zagen doen. Na eiken ftap is een nieuw
deel van zyn Lighaam verborgen, en wel dra be-

vindt zig de geheele Worm onder ^t Zand.

Gemeenlyk duurt het verfcheide uuren , nadat

de Leeuw-Worm, in het Zand of eene totiyn ftof

geworden Aarde, is weg gekroopen, eer hy denkt
om zig daar een Tregterswyze holte (Fig. 9,10,
II.) in te maaken. Sommigen gaan vroeger aan 't

werk fommige laater,waarfchynlyk naar dat zy meer
of min door eetenslufl: worden aangeport : maar
doorgaans is de avond voor hun de tyddesarbeids,

daar zy over dag weinig luft toe fchynen te heb-

IV. Deel. P ben.
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ben. Als men liun waarneemt , by 't vallen van

de duifternis , en nog beter laat in den avond df

in de Voornagt , op eene plaats , daar een goed

getal deezer Wormen is by een vergaderd, en

men befchouwtze by het Licht van een of ver-

fcheide Wafch kaarsjes, zo zal men ze bykans alte-

maal bezig vinden. De genen, die geen Kuiltje

hebben , maaken 'er zig een , en de anderen her-

ftellen de inftortingen , die aan het hunne gebeurd

zyn: zy vergrooten het , maaken het dieper, v/y-

der en regelmaacig. De Mieren-Leeuw begint

altyd met den omkring te trekken van den hollen

Kegel , dien hy m het Zand wil maaken : de L-eeuw-

Worm heeft het begrip niet, om dus het plan

van de Opening, welke hy uithollen wil, te be-

paalcn. Ai wat hy zigverftaat, is het Zand in

de Lugt te fmyten met eene fchuinfe ftreek, die

't zelve op eenigen aflland doet vallen van de plaats,

daar het van daan genomen was, en over den

bovenrand van het Kuiltje heen , zo hy 'er reeds

een gemaakt had. Wanneer hy 'er een begint

te maaken, legt hy onder 't Zand, waar van de

laag, die zyne rugbedekt, taamelyk dun is, en^ zyn

bovenfle deel fchielyk opligtende , doet hy in de

Lugt vliegen een fprong van 't Zand dat hetzel-

ve dekte. Dergelyke beweegingen verfcheide

maaien, na zeer korte tuffchenpoozingen , her-

haald, maaken wel dra een groot gedeelte van zyn

Lighaam bloot, en 't middelpunt van het Kuiltje,

't welk mi nog moet uitgediept en wyder ge-

maakt
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maakt worden, is afgebakend. De Leeuw-Worm
toeft dan niet, voort te gaan met een groot ge™

deelte van 't overige zyns Lighaams van onder

het Zand te haaien ; want zyn Lighaam is byna

geheel in 't gezigt ,
geduurende het fterkfte van

den arbeid. Het is uitneemend buigzaam, en het

Infekt hadt noodig dat het zo ware ; want het

is alleenlyk door middel van de buigingen van het-

zelve , dat het zig in ftaat bevindt om 'er zig van

te bedienen , als een foort van Schop , tot hes

opvatten van 't Zand , en om 't zelve over den

rand van het Kuiltje heen te fmyten. Nu eens.

draait hy zyn voorfte' gedeelte, zodanig dat de

Rug of 't bovenfte van het agterdeel zig byna ora

laag bevindt , terwyl het overige des Lighaams

,

van boven , zyn natuurlyke verheffing behoudt

;

alsdan is 't dat gedeelte des Buiks , 't welk tot

het voorfte deel behoort , dat de plaats van een

Schop bekleedt , om Zand op te neemen en het

in de Lugt te fmyten : op een anderen tyd
, (en.

dit is zyn gewoonlykfte manier van werken ,) gaat

het bovenfte van 't voorfte deel des Lighaams on-

der 't Zand, neemt het op en werpt het weg.
Ik zal niet onderneemen alle de verfcliillende draai-

jingen en krinkels te befchryven , welken dit Li-

fekt , naar welgevallen , aan zyn Lighaam geeft

,

dat rond is , op dat het dienen zou kunnen tot

uitvoering van zulk werk , 't gene een plat Werk-
tuig zou fchynen te vereifchen. Ik zal alleenlyk

zeggen, dat de Leeuw-Worm dit foort van ver-

IV. Deel. P 2 draw*
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draaijingen op veelerley manieren verandert. Som-

tyds heb ik 'er gezien , die , na hun Lighaam de fi-

guur van een PalTer mee twee ongelyke beenen

te hebben doen aanneemen , rondom het kortfte

,

't welk door het agterdeel des Lighaanis was ge-

maakt , ronddraaiden , werpende zonder ophou-

den Zand weg met het end van het voorfte deel.

Deeze manier , van 't zelve uit te werpen , was

zeer bekwaam om een Kegelswyze hollighcid te

formeeren. Ik heb reeds gezegd , dat het Kuil-

tje , 't welk de Leeuw-Worm maakt , naar even-

redigheid dieper is dan dat van de Mieren-Leeuw

:

de kanten derhalve zyn fteilder, en een Diertje,

dat by onvoorzigtigheid over den rand heen raakt,

heeft zo veel minder vat om zig tegen te hou-

den , ten einde niet in 't diepfte van den kuil t«

vallen.

Als het Kuiltje van genoegzaame diepte is , naar

de verkiezing van den Leeuw-Worm, zo ftelt hy

zig daar in te loeren. Hy wagr, zonder eenige

de minfte beweeging, af, dat eenige prooy hem

de vergoeding doe van de moeite, welke hém de

ftrik gekoft heeft , die door hem is gefpannen.

Doorgaans legt een groot gedeelte van zyn Lig-

haam daar in bloot CP^g- 9? ^ ^)i doch daarom is

het niet te zigtbaarder , of, om naauwkeuriger

te fpreeken , niet gemakkelyker te onderkennen

voor 't gene het is. Men verbeeldt zig een klein

ftukje Hout te zien , overdwars en waterpas ge-

legd zynde , op een kleinen afftand van het diep-

fte
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fie van het Kuiltje. Ja , fchoon ik wift , dat het

kleine Lighaam, 't geen ik zag, het Lighaam van

den Worm moeft zyn , heeft doch deszelfs regte

figuur, onbeweeglyklieid en fchynbaare ftyfheid,

my fomwylen toevlugtdoen neemen tot het Ver-
grootglas , om my uit de twyfeling te helpen

,

waar in ik , door deeze Vertooning, tegen wil en

dank, geraakte. Het agterfte deel, en de top

van den hoek , dien 't zelve met de reft van 't

Lighaam maakt , zyn alsdan in het Zand en de

Kop legt 'er regt tegenover in gedookcn.

Het oogenbhk , 't welk de Leeuw Worm zo
lydzaam afwagt en daar de Waarneemer het mees^
te belang in heeft ^ is dat gene , wanneer het

kwaad noodlot eenig klem Infekt, een Mier, een '

kleine Vlieg of een Worm , heeft doen raaken

over den rand van een Kuiltje; daar 't zelve niets

vindt dan een fteil afloopende fchumte , beftaande

uit korreltjes, die van onder de Pooten , welken
daar op ruften willen, wegrollen. Het valt der-

halve in 't diepfte van deezen afgrond , en dit

fchynbaare fplintertje Hout, deeze zo onbeweeg-
lyke Leeuw-Worm , maakt , in een oogenblik

,

zeer fterke beweegingen, om 'er meefter van te

worden. Hy is , tot dat einde, niet, gelyk de
Mieren-Leeuw , voorzien van twee Hoornen

,

die een verwonderlyken Nyptang maaken , om
dit .ongelukkig Diertje te vatten en te doorboor
ren. Van Pooten en Haaken onvoorzien , hoe
gaat dan de Leeuw-Worm te werk , om 't zelve

.IV, Deel. P
3 ^^
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te vatten en te overweldigen? Met zyn Lig-

haam zelf, buigzaamer zynde dan dat van een

Slang , doet hy zyn beft het Diertje te omvatten
,

en tragt het kraagsvvyze om hetzelve ce flaan

CF/g. 10 en II). Daar toe gekomen zynde,

knypt hy het zo ftyf als mogelyk is , om het alle

gelegenheid te beneemen van te ontlhappen, ea

handelt 'er verder mede naar zyn welgevallen;

dat is , hy toeft niet hetzelve te doorbooren en

uit te zuigen, met het end van den Kop, 't welk

vry gebleeven is , zynde gewapend met bekwaa-

me Werktuigen, de twee Fyltjes of Schigten,

waar van wy gefproken hebben. Alsdan is 't

ook , dat hy gebruik kan maaken van die holle

Tepel, op den vyfden Ring (F/g. 6, 7, m) om
zyne prooy te beter vaft te houden. De ftand

van deeze Tepel , welke men niet zien kan zo lang

de Leeuw-Worm een Infekt vaft heeft, toont

dat het zyn Rug is , die onmiddelyk tegen het

Diertje aan komt.

In de oogenbhkken , wanneer het Diertje , waar

van de Leeuw-Worm zig meefter wil maaken

,

nog de vryheid heeft om zyne kragten te gebrui-

ken , is het van belang voor onzen Worm , dat

?,yn agterfte gedeelte een hoek met het voorfte

maake (F/^. 11). De poogingen, naamelyk,

welken het ongelukkig Infekt aanwendt om te

ontvlugten, zouden den verilindenden Worm weg
tukken, zo hy geen fteunzel had, aan 't welke

h^ zig vaft kon houden. Het Zand , waar in zyn
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agterfte bedolven legt , ^ordt 'er een voor hem.

De Leeuw-Worm zou niet weg gerukt kunnen

worden , zonder dat een hoop Zands , van rede-

lyke dikte en van langte als zvn agterfte gedeel-

te , mede gevoerd werde ; daar in tegendeel , als

dit deel in een regte lyn met de reft van het Lig-

haam uitgeftrekt ware, het Zand maar zo weinig

tegenftands bieden zou aan de verplaatzing van den

Worm , als alleenlyk uit een flaauwe wryving

Iproot.

Alle Infekten, nu, die in het Kuiltje van den

Leeuw-Worm vallen , worden zyn flagtofter niet.

Daar zyn 'er die hem veel in kragt te boven gaan.

Dikwils heb ik gezien , dat Vliegen , welken ik

de Wieken afgeplukt had , en Mieren van een

groot foort , hem ontfnapten. Somtyds hebben

zelfs zodanige Infekten , die hem in kragten nier

te boven gaan , het geluk van zig te redden

:

want , ondanks al zyne gaauwheid , kan de Leeuw-
Worm niet altyd fchielyk genoeg met zyn Lig-

haam een gordel maaken om 't Lighaam van 't

kleine Diertje , dat hy overweldigen wil , en het

Infekt , kennende de grootheid van 't gevaar

,

in 't welke het zig bevindt , ftrydt 'er tegen met

al zyn kragten , fomtyds raet een gewenfchten

uitflag.

Zo dra het Diertje, de Klaauwen van den

Leeuw-Worm ontworfteld zynde, langs de Wan-
:den van het Kuiltje zyn Vyand tragt te ontvlug-

ten , wordt de moeielykheid , van by zulk eene

iV. Deel, P 4 Steil-
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Steilte op te kruipen , lyjg vermeerderd door een

regen van Zand, die 't zelve geduurig op het lyf

valt; v^ant de Leeuw -Worm, doldrittig, om zo

te fpreeken, dat zyn Prooy hem is ontfnapt, be-

dient zig van alle bekwaamheid , die hy heeft

,

om Zand in de Lugt te fmyten. Hy maakt als-

dan dergelyke beweegingen, als hy gemaakt heeft

cm zyn Kuiltje uit te hollen, rigtende, zo veel

hem doenlyk is , de Iprongcn Zands naar het In-

fekt , 't welk arbeidt om de Wanden van 't Kuil-

tje te beklauteren. Dit maakt dat hetzelve we-

der in het diepfte neder ftort , en deeze tweede

Val is fomtyds ongelukkiger dan de eerfte : het

wordt 'er vailgehouden en van 't leven beroofd.

Indien 't Infekt kragten genoeg heeft , óm zig

nogmaals te redden uit de plaats, daar de Leeuw-

Worm hetzelve hadt willen beknellen ; zo wendt

het nieuwe poogingen aan om langs de Wanden
op te klimmen, en 't valt weder terug. Dit ge-

fchiedt fomtyds verfcheide maaien , en wanneer

het Infekt al te fterk is voor den Leeuw-Worm,
zo houdt hy op, met hetzelve aan te vallen;

zyn Prooy ontfnapt hem , waar door hy zig be-

vindt in een Kuiltje , 't welk zeer reddeloos ge-

worden is ; de.wyl het afrollende Zand de Wan-
den al te vlak en gemakkelyk te beklimmen heeft

gemaakt ; doch dit gebrek wordt door hem, ten

langfte in den ?iyond , weder herfteld.

Als de Leeuw-Worm zo ver gekomen is, om
cenig Infekt i^et zyn Lighaam te omgorden, toeft

\ hy
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Jny niet , hetzelve den doodfteek toe te brengen

,

doorboorende het den Buik of de Rug , en het

dus uitzuigende. De Werktuigen , waar mede

hy dit uitvoert , zyn de Pyltjes , van welken ik

meer dan eens gefproken heb , en die , naar het

my toefcheen,genüegzaame gelykheid hadden met

de genen, waar mede de Wormen, die op de

Flantluizen (^Pucerons^ aazen
,
gewapend zyn.

Deeze beide foorten van verllindende Wormen,
doen waarfchynlyk op eene zelfde manier de

Werktuigen fpeelen , die hun tot het zelfde ein-

de gegeven zyn; dienende niet alleen om te door-

booren, maar ook als de Zuiger in een Pomp te

werken.

Ingevalle men niet anders , dan Mieren ofVlie-

gen , die te groot zyn, in gereedheid heeft, om
tot Aas te geeven aan de Leeuw-Wormen , wel-

ken m^en bewaart tot het pleizier van hunne konft

en werkzaamheid te zien : zo moet men het al te

fterke Diertje zwak maaken , eer het in 't Kuiltje

geworpen worde. Men kan de Mier tuffchen

Duim en Vinger , die te famen drukkende , rol-

len ; haar eenige Pootcn afrukken , en van een

Vlieg alle de Footen , op één of twee na; vooral

haare Wieken , afdoen : doch men moet het In-

fekt niet dooden , 't gene hem tot Aas zal ver-

ftrekken. Zy hebben eene kiesheid gelyk die der

Mieren-Leeuwen , tragtende nooit uit te zuigen

't gene hun
, geheel van leven beroofd zynde

,

wordt aangebooden, al was het zo even eerft ge-

IV. Deel. P 5 ftor-
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ftorven. 't Is egter genoeg, dat het Infekt, *t

welk men aan hun overgeeft , nog bekwaam zy,

om eenige ligte beweegingen te maaken , als wan-

neer zy niet nalaaten zullen op 't zelve aan te val-

len. Indien deszelfs Lighaam te dik is, dan dat

de Leeuw-Worm 'er met het zyne een volkomen

ring om kan maaken, zo omvat hy maar een ge-

deelte van hetzelve, fteekende alsdan uit zyn

Kop , die aan 't end is dat te kort fchiet , zeer

fchielyk de Schigten uit, die hy tot in'tbinnen-

fte van zyn flagtofFer dompelt. Verfcheide Uuren

is hy bezig aan 't uitzuigen van het Lighaam eener

groote Vlieg.

Onze Leeuw-Wormen moeten hun geheele le-

ven niet doorbrengen onder de gedaante , waar in

wy ze tot nog toe hebben befchouwd. Zy moe-

ten Vliegen worden en kunnen tot deeze verwis-

feling niet komen , dan na de gene ondergaan te

tebben , die hun ftelt in een ftaat van niet te kun-

nen loopen ; in dien , naamelyk , van Pop (Nym-

fha). Wanneer ey , derhalve , het uiterfte van

hunnen groey bereikt hebben , vervormen zy zig

in een Pop , en dit doen zy dikwils zonder uit

hun Kuiltje te komen. Zy hebben , om zig tot

-deeze ftaatsverandering te bereiden, niet noodig,

gelyk de Mieren-Leeuw , en zo veel andere In-

fekten, zig een Tonnetje te maaken , en zig daar

in op te fluiten : het is hun genoeg zig te ontdoen

van hunne Huid ; komende daar in overeen met

-4e Wormen , die de Langpooten of Naaijers
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(T'ifuks') geeven , en onder anderen die , welke de

gemeenden in de Velden zyn. De Pop van den

Leeuw-Worm (Fig. 12) zweemt ook zeer naar

die van deeze Muggen. Het voorlle en dunfte

deel des Lighaams in den Worm , is in de Pop

het dikfte en grootfte ; aldaar zyn doorgaans , on-

der de Kop, de Wieken en Pooten byeen ge-

pakt. Voor 't overige is het Lighaam dun en

taamelyk eenpaarig van dikte. Aan 't agterfte end

vertoont zig een droog en flap Vlies (Fig. 12 ^0»
zynde de Huid , welke het Infekt afgelegd heeft,

om in zyn eigen gedaante voor den dag te kor

men.

Uit myne Waarneemingen heb ik niet juift ge-

njoeg het getal der dagen kunnen opmaaken, wel-

ken de Leeuw-Worm in zynen ftaat van Nymfha
doorbrengt. Ik geloof niet dat het ooit over de

vyftien gaat , en ik heb reden gehad om te den-

ken, dat het 'er dikwils maar tien zy of twaalf,

en miflchien zelfs zo veel niet. Ik heb in Vlie-

gebakjes Poppen gedaan , welken ik onder 't Zand
opgezogt en gevonden had , op dat de Vlinders ,

die 'er uit voortkomen moeften , my niet ontfnap-

pen mogten. Uit fommigen heb ik ze zien vlie-

gen na verloop van drie of vier , uit anderen na

verloop van vyf of zes dagen. Nu bleef nog over, ,

het getal der dagen te weeten , die 'er na den

tyd van hunne vervorming waren gepaffeerd ; wel-

ken ik , uit hoofde van de nafpooringen , die door

my van tyd tot tyd , om Poppen te zoeken , ge-

IV. Deel. daan
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daan werden, niet denken kon, meer geweeft te

zyn dan vyf of zes.

De Vlieg van dir Infekt (,Fig. 13), als komen-

de van een kleinen Worm , kan niet van aanmer-

kelyke grootte zyn. Zo men zig erinnerd heeft,

't gene tot een Regel gefteld is in myn Werk over

de Infekten , zo moet men , om dat d£eze Worm
van de genen is , (he een Kop hshhen van verander-

lyke jigttur ^ reeds voorafhebben geoordeeld, dat

zyn Vlieg maar met twee Wieken moeft zyn voor-

zien. By den eerften opflag van 't oog, vindt men

dat zy veel overeenkomft heeft met de Vliegen

der Immen QVers T,'p..'/es) : zy heeft
, gelyk deeze

,

zes taamelyk lange Pooten en een lang Lighaam

;

maar , als men ze met eenige oplettendheid on-

derzoekt, vindt men dat zy weezentlyker en meer

onderfcheidende gelyldieden heeft met de Vliegen

der Wormen , die op de Plantluizen (^Pucerons)

aazen : want, fchoon deeze gemeenlyk het Lig-

haam kort hebben , zyn 'er doch van dezelven ee-

nige foorten langwerpig. Dat der Vliegen van

deeze laatfte Wormen is rond , fbmryds byna Cy-

lindrifch, en dat van onze nieuwe-Vlieg heeft de

zelfde gedaante : het is niet voorzien met dat foort

van Bek, omringd met verfcheide baardjes, den

Muggen eigen , welker Kop dikwils gepareerd is

met zeer fierlyke gepluimde Sprieten. De Sprie-

ten van de Leeuw-Worms Vliegen (Ffg. 13 3 ^, a}

zweemen naar die der gemelde Vliegen ; zynde

kort en beftaande uit een byna CyHndrifche Stam

,

pp
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Op welken een Knop gewricht is , die maar een

derde deel der langte heeft vanden Stann, endoor

eene Geleding is famengevoegd met een langwer-

pig Palet , uit welks end een zeer lang Hair voort-

komt.

De voornaamfte koleur van deeze Vlieg is hel-

der Kaftanjebruin. Dezelve heeft plaats op haar

Kop en Borftftuk ; de Ringen van het Lighaara

zyn ook wel van deeze koleur , maar met Geel-

agtige zoomen: de Buik heeft niet Geels, zynde

in 't geheel roodagiig bruin : de vier voorfte Poo-

ten zyn t'eenemaal zeer bleek geel; de twee ag-

terften, veel grooter dan de anderen , zyn rood-

agtiger , hebbende hier en daar bruine plekken.

Het is tegen 't end van yuny geweeft , toen

my de eerfte Vliegen gebooren werden van de

Leeuw-Wormen , welken ik in 't end van Au-

giSus des voorgaan den Jaars had gekreegen. Vee-

len waren alstoen nog zeer klein, en veelen van

eene meer dan middelbaare grootte. Het is der-

halve zeer waarfchynlyk , dat 'er jaarlyks maar

eene Voortteeling van deeze Vliegen plaats heeft,

en dit zelfs nog niet, ten zy de Wormen wel ge-

voed worden : want als men ze te zwaar en te

lang laat vaften , ten minften in die Maanden,

wanneer de Lugt zagt is , zo wordt , indien de

honger hun niet doet fterven , hunne vervorming

in een Pop daar door tot het volgende Jaar ver-

traagd , en , indien men ze in 't tweede Jaar zo

IV. Deel. . kM^aa-
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kwaalyk handelt , dan duurt hunne vervorming tot

het derde.

Uitlegging der Afbeeldingen van
Plaat XXVIII, bladz. 197.

De Figuuren i, 2, 3, 4, vertoonen den Leeuw-
Wou m nagenoeg in zyn nacuurlyke grootte, en

in ieder derzelven is zyn Lighaam op een byzonde»

re wyze gekromd. Deeze verfcheidcrley Poftuu-

ren zyn hem de gewoonrten, m?)ar hy geeft zig

nog een groot getal andere draaijen en krommin-
gen, die meer of min van dezelven verfchillen.

FigUHT 5, doet hem van de Ruggezyde zien, in een

regte lyn uitgeftrekt zynde: een Pofluur dat hy
niet aanneemt, na uit zyn Kuiltje gehaald te zyn,
dan wanneer hy eenigen tyd is blyven ruften op
een Vlakte , onder welke hy niet doordringen

kan.

In de Figuuren 6, 7 en 8, wordt de Leeuw-Worm
vertoond, door het Mikroskoop vergroot zynde,

en in een regte lyn uitgeftrekt, gelyk in Figuur

j. In Fig. 6, heeft men de Rug in 't gezigt: hy
wordt van ter zyden , of in zyn dikte, gezien in

Fig. 7; en men befchouwt hem van onderen, of
aan de Buikzyde , in Fig. 8.

In deeze drie Af beeldingen, worden de zelfde dee-

len van zyn Lighaam met eenerley Letters aan»

gewezen : naamelyk met
a, de Kop. Deeze is, 'm Fig. 6 en 8, voor-

zien met de twee uitfteekende Pyltjes oiF

Schigten , waar mede het Infekt zyne Prooy,
als hy ze gevangen heeft, doorboort en uit-

zuigt
,
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zuigt, en die hem dienen, om, in 't gaan,
zig voort te trekken. Zy zyn in Fig. 7 inge-

trokken
;
ja zelfs de Kop en de eerfle Ring

in den tweeden gefchooven.

/), het agterlle gedeelte, eindigende met vier

aanhangzels, die 't zelve eenige gelykheid
geeven by een open hand , met maar vier

Vingeren, van elkander uitgefpreid.

5, Fig, 6 en 7, de Aars.

SS f Fig. 6, de twee agterfle Lugtflippen.

r, Fig. 7 en 8 , lange ftyve Hairtjes.

m , Fig. 6 en 7 , een holle Tepel , waar van de
omtrek des rands beplant is met korte ftyve

Hairtjes, die het werk kunnen verrigten van
kleine Doorns, om den Worm te helpen ia

het vafthouden van zyne Prooy. De Rand
zelfs van de Tepel kan daar toe dienen : zy
zyn in ftaat om het Deel , dat zy gevat heb-

ben , zeer ilyf vaft: te houden, 't welk my
gebleeken is uit den aanmerkelyken weder-
ftand, dien men ondervondt , willende uit

de holte van een zodanige Tepel een klein

Zandkorreltje haaien, dat 'er in geraakt was.

Fig. 9, vertoont een Kuiltje als een Tregter io 't

Zand uitgehold , op welks bodem een Leeuw-
Worm, als een klein Stokje of Splintertje Houts,

uitgeftrekt legt, met zyn voorfte deel a en zyn
agterfte deel p in 't Zand verborgen.

Fig. 10, vertoont een ander Kuiltje, in 't welke een

Mier gevallen is, waarvan de Leeuw-Worm zig

meefter heeft gemaakt : ƒ de Mier , wien de
Leeuw-W^orm een band om 't lyf geflagen heefr,

met zyn Lighaam, zynde bezig de Mier uit te

zuigen: g een Mier, die langs de fchuinte van
het Kuiltje tragt op te klauteren.

IV. Deel. Fig.ii,
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Fig. II j is de Doorfnyding of dwavfe Sneede vstj

een ïregtcrswys Ku.ltje, gelyk dat van de voor-

gaande Afbeeluing: om beter te doen zien, hoe

hcc voorfle gedeelte a^ van den Worm, geóageo

is om de Mier/, en hoe het agtcrfle gedeelte

ƒ , van den Worm , onder 't Zand geplaatft is,

alwaar het, uit hoofde van 7.yne kiomming, een

lleunzel aan den Wo.m geeft regen de poogin-

gen van de Mier, die 't zelve niet naar om hoog

kan rukken , zonder een al te groote hoop

Zands op te ligten

Fig 12, is de Afbeelding van de Scheede of 'tbe-

kleedzel van een Pop (Nympha) van den Leeuw-

Worm , vertoonende de gedaante van de Pop zeer

wel, en doende bov ndien, in /, de opening be-

fchouwen, door welke de Vlieg is uitgegaan. De
Huid, welke de V/orm afgelegd heeft toen hy in

een Pop vervormde, vvordt met t aacgeweezen,

zynde aldaar famengeplooid.

Fig. 13, brengt de Mug voor 'c oog, in welker ge-

daante de Leeuw-Worm na zyne laatfte vervor-

ming zig opdoet: a^a zyn de Sprieten.

Fig. 14, 15, lö, 17, 185 T9, op deeze Plaat byge-

voegd, zyn de Afbeeldingen van de Watkk-
P o L Y p E N , waar van in 't volgende Vertoog ge-

fproken wordt.

H.

WWVWWvwwV
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UITTREK ZEL
UITEEN

BRIEF,
OVER EEN NIEUW SOORT

VAN

\VATER-POLYPEN
DIE STEENEN UITKNAAGEN:

DOOR DEN Heer

M. K A H L E R,

Doktor in de Gefieeskunde,

Van Marfeille gezonden aan den Heer Lyf*
Medicus Back te Stókbolnfj en gedagte-

kend den 18 Mey 1754.

(©et Son. ^d)Wti). '2(fal>eini« btï SBijfenfd^dftctt

XVl. Deel, pag. 143.)

DÈwyl ik zeer dikwils aan den Oever ging 5

omHoorentjes enZee-Gewaflen te zoeken^

héb ik een menigte zogenaamde Wormgatige Stee-

nen gevonden. By naauwer onderzoek ontdekte

ik , dat zy niet allen op eenerley wyze geknaagd

waren; veelen flegts uitwendig, daar de Steen

IV. Deï:l. Q 'Vir
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,

inwendig geheel gaaf was gebleeven : veelen van

binnen , daar men van buiten zeer weinig Gaat-

jes aan vondt : anderen met groote regt ingaande

openingen. Die van het eerfte foort werden ge-

vreeten door twee Diertjes, eenen Onheus (a)

en een kleine Cancer , zynde de gene niet onge-

lyk, die in de Fauna Suecica No. 1-53, aangete-

kend wordt C^), hoewel de koleur eenigermaate

verfchik. Die van 't laatfte foort worden door-

knaagd van verfcheiderley Moffelen , waar onder

zig maar een of twee bevinden, die wegens dee-

ze Eigenfchap reeds bekend zyn geweeft : te

weeten de Conaceus Rumphii Tab. 54. Pholas

Ar GE NO. Tab. 30. Fig. k: v^zzChams^ waar

van de eene overdwars verhevene Plooijen heeft,

die aan de eene punt in wat ongelyk over elkan-

der leggende bladen famenloopen ; de andere

aan het eene end breed is , doch aan 't an-

dere

{a) [Dat is een Millepes of Piflebed, en \^aarfchynlyk

de A^ellus Aquaticiis, Faun. No. 1258. De Heer Baker
befchryft de Water -PiJJebed, in 't Werk genaamd Nuttig

Gebruik van 't Mtkroskoop , bladz. 360. ]

(b) [Onder den naam van Kreeftagtige Water- Worm
en Pulex y^quaticus : doch niet de Pulex arhorefcens , of
Watervloo met getakte Hoorens , die door den Heer
LiNNiEus gebragt is onder 't Geflagt der Monoculi

(Een-Oogen) , welke naam aan dit Infekt door den
Heer Bradley gegeven was: daar de Heer Baker
beweert , dat het wezentlyk twee Oogen heeft. Als
vooren bJadz. 312.]
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dere langs hoe fraaller wordt , hebbende de dwarfe

en overlangfe ftreepen op de geheele Schulp (c)'

Ik zal , op een ander tyd , de Eer hebben van der-

iielver berchr5'"ving over te zenden. Het Diert-

je, 't welk de Steen inwendig verteert, en maaf

kleine Gaatjes, ten merkteken van zyn ingang,

aan de buitenkant van den Steen overlaat , is een

PolypHs , van de volgende gedaante.

Zyn Lighaam is omtrent een Duim lang , byna

Kegelvormig , overal rood. De Staart maakt

eene Kromming binnenwaards , en , daar die Krom-

te begint , wordt ook het Diertje zeer veel dun-

ner. (Zie Plaat XXVIII. Fig. 14.)

De Mond of Bek zit aan de onderzyde , en

beftaat uit eene byna ronde Opening , van ttvee

Lippen gemaakt, aan welker zyde zig twee kor-

te Nypers (Tentacida) bevinden. (Zie Vtg. i'^.a:

' De Armen , die den Kop omringen , zyn door-

gaans zeven of agt , doch fomtyds wel van tien

tot vyftien in getal. Altyd zyn ze witagtig,

van ongelyke langte onder elkander , aan beide

enden even dik , zittende op den bovenkant deS

Kops , aan eenen naauwlyks zigtbaaren Ring

(c) [Van deezen of dergelyken aart, zyn de Wormen
geweeft, die den Arduindeen, welke in 't voorfte dee»

zes JaRrs aan 't Eiland Walcheren gevonden is , door-

knaagd hebben. Zie de Nederl. Jaarboeken van Maart

1759, bladz. 317.]

IV. Deel. Q a
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CF^g- ^1 O vaft, dewelke Kop en Lyf fchynt

van een te ichciden.

De Rug is wat verheven en overal glad. De
Zyden des Lighaams zyn^ van den Kop af, tot digt

aan het midden der langtc van 't Infekt , met

Plooijen of Rimpels getekend , dewelken laager

en kleinder worden, hoe nader men naar bene-

den komt (Fig. 19 ^). Zy gaan dwars neder-

waards , tot onder het midden , alwaar zy op

eene andere ry van zulke Rimpels ftooten ; wel-

ke Rimpels van beide zyden onder het midden

vereenigen. Uit het beginzel der Zyde-Rimpels

,

de Rug opwaards, komt altyd een kleine dunne

Zak voort , gelyk een Hair , welken het Dier

naar welgevalle verlangen of inkorten kan. De
Zyd-Rimpels verminderen , op de gedagte wyze

,

ncderwaards ; maar de Buik-Rimpels , die zig

met dezelven midden onder 't Lighaam faraen-

voegen, gaan in ééne lyn regt voort onder 't ge-

heelc Infekt , ook nadat de Zyd-Rimpels ver^

dweenen zyn , en worden daar mede zodanige

Zakken, aan ieder zyde. (Zie Fig. 15, b^d^e^.

Agter aan den Kop , by de derde , vierde of

vyfde Plooy, zitten getakte Hoorens of Sprie-

ten (Tentacula ramofa) , van eenerley koleur als

de Armen van den Kop, zeer takkig, en veel

in getal (Vig. i^, /.• Vig. 19 , ^). Zy zyn by

uitftek fyn, doch duidelyk zigtbaar, en het Dier

fchynt ze fomtyds te beweegen. Haar zelfftan-

digheid komt my eenigermaate Steenagtig voor.

Wan-
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Wanneer men het Dier van ter ayden be-

ichouwt, gdyk het in Fig. 14 is afgetekend, zo

wordt men in a, b^ c een foort van Verdeelin-

gen gewaar. Dikwils is 't gebeurd , als ik het

door zync Opening uit den Steen wilde haaien
^

dat het zulk een deel heeft agtergelaten , en ik

heb my altyd verbeeld , eenigen tyd daar na

,

op 't zelve merktekens te zien van Armen, die

niet uitgefpreid waren. Gemeenlyk vindt men
dn Dier ,

gelyk in Fig. 16 wordt vertoond.

Men weet dat veele Schryvers van Gevoelen

zyn, dat ieder Lid van den lintworm een by-

zonder Dier zy , waar van het een zyn Kop
heeft in 't Gat van het ander , en dat , op zulk

een "wyze , een ongclooflyke menigte derzelven

aan malkander hangt, waar van de een zyn Voed-

zei uit het andere trekt Qa). Dat het met deeze

Polypen op dergelyk een wyze gelegen zy,komt

niet ongegrond voor. Het zou ook kunnen zyn,

dat hunne Voortteeling op zulk eene manier ge-

fchiede , als waar van wy een Voorbeeld hebben

inde keurige Waarneemingen van den Heer Bon-
net op de Plantluizen QPtwerons') (/-).

Had niet de zo fcherpzinnige en groote Waar-
neemer LiNNiEus gezien, dat de Lintworm aan

ieder

(a) De Onwaarfchynlykheid van dit Gevoelen , tea
opzigt van den Lintworm, is blykbaar aangetoond, in

bet lil. Deel deezer Uitgezogte Ferhandelingen , bl.339,

(b^ ['t Zelfde, bl. 335.}

JV, Deel, Q 3
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.
Water-Polypen ,

ieder Lid een Kop heeft, op dat hem zyne Zak-

ken als tot Zuigpypen dienen , om zig daar me-

de te voeden ; zo zou men by gelegenheid van

deezen Polypus ligt tot andere gedagten komen

,

dewyl hier Bek en Kop duidelyk te zien zyn,

jj-o dat hem de Zakken of Armen niet dienen tot

een Mond.

Het inwendig Geftel van dezen Polypus komt

zeer eenvoudig voor , doch by gebrek van een

goed Mikroskoop kan ik met zekerheid daar van

niet fpreeken. Als men hem uit den Steen

neemt , zyn zyne Armen geheel bezet met eene

Slymige ScofFe.

Deeze Dieren kunnen in de open Lugt niet

keven , maar fterven gemeenlyk in een half Uur

tyds, als zy niet in een holletje fteeken ; 't welk

jny verhinderd heeft te onderzoeken, of zy zig

aan ftukken fnyden laaten , en of uit ieder ftuk

weder een geheele Polypus groeit
, gelyk de

Heer Trembley en anderen hebben opgemerkt

en befchreeven (a).

In 't eerfte was het my moeielyk, zo veel van

deeze Dieren te vinden , als ik noodig had , tot

dat ik zo ver kwam, van ze naar zekere regelen

te zoeken. Als ik een Steen met eene Sertulana

Öaar op vond, en de Steen meer of min met eene

Kalk-

(fl) [Men kan hi«r over nazien onze Natuurlyke Hifin-

ie der Polypen, agter het gemelde Werk van den Heef

Baker, te Amilerd. in 't Jaar i?56 uitgegeven].
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Kalkagtige Stoffe overtoogen was , hebbende in

zyne Oppervlakte eenige kleine Gaatjes , zo was

ik verzekerd, dat zig zodanig een Folypus daar

in ophield. Doch het blyft zeer moeielyk, hem

'er uit te krygen , dewyl men genoodzaakt is den

Steen aan (tukken te liaan, waar door het Dier

dikwils wordt gekwetir. De Steenen zyn meeS'

tendeels Keizeis of graauwe Berglleen.

Ik noem het een Polypis, om dat zyne Ar-

men aan den omtrek van den Kop zitten , hoe-

wel hy met zyn getakte Hoorens my wonder-

baar voorkomt, en anderszins ook, ten opzigt

van zyne Geftake , veel verfchilt van de bekende

foorten van Polypcn,

Verfcheide omfmndigheden , by deezen Poly-

pus, fchynen eenig licht in eene Za^ik te geeven,

die tot dus verre zeer duifter is geweeft ; doch

ik zal daar van zwygen , tot dat ik overtuigen-

der bewyzen zal bekomen hebben. Trembley
fchynt tweemaal op den weg te zyn geweeft,

om eene Zaak te ontdekken, welke, indien zy

zo beftaat
,
gelyk ik nog geloove , wonderlyker

is dan de natuur der Polypen zelf.

H.

WWVvwvwvw
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B E R I G T
WEGENS HET

PAAREN EN VOORTTEELEN

VAN DE

M •

Getrokken uit een Brief van den Heer Dr. W.
G R A N T aan den Heer A. V A N H A L L E R

,

toen ter tyd Boogleeraar te Gottiu»

gen, en door denzelven aan de
" Koninglyke Akademie van

Swéeden medegedeeld.

(®ec ^ón. @4)web. 'KtdUxm bet Wifcnfó^afun,

'Mb&auMimam/ (luf baö 3a{)t 1752,

XIV. Deel. pag. 142.)

Om het geheim van 't paa.ren der Vifijchen na

te vorfchen, waaromtrent de. Natuurkun-

digen tot dusverre onzeker zyn geweeft, nam ik

voor eenigen tyd het befluic, van naauwkeurig

agt te geeven op de Zahn , die de grootfte onder

alle Viffchen is , welken men hier in eenige menig-

te vangt , en gevolgelyk my tot zulk een onder-

zoek het dienftigfte was. Veel Zalmen, van bei-

derley Sexe, heb ik geopend; en zulks op ver-

fcheide tyden van 't jaar , den geheelen Zomer en

Herfft door: by welke gelegenheid ik bevond,

dat
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dat de Kuit of Eieren van het Wyfje in den be-

ginne zeer klein zyn , wordende in 't vervolg al-

lengs grooter en doorfchynender. Het Vlies , 't

welk de Eieren influit , wordt meer en meer uit-

gefpannen, dun en teer: de Buizen, die van het

Eierneft afkomen, worden meer en meer verwyd

en geopend, naar ma?ite de Eieren in grootte toe-

neemen. Deeze Buizen loopen by de opening des

Buiks nader te famen , en raaaken aldaar eene

Moeder-Scheede (Vaghia), van een half duim

lang, die aan den Endeldarm open is. Deeze O-

pening heeft drie kleine uitpuilingen , welken ins-^

gelyks langs hoe kenbaarder worden; hoe meer.

het Saizoen verloopt, verheffende zig, in 't begin

van September , ongevaar -s Duims boven de Huid.

Als ik diestyds den Buik van een Zalm drukte ,

kwam 'er de gedagte Scheede ^ Duims uit, maar

Kuit wilde nog niet komen.

Wat de Hom-Zalmen betreft , heb ik in den eer-

ften opüag waargenomen , dat haare Ballen , of

bewaarplaatfen van de Hom, in 't eerft klein zyndc,

allengs toeneemen in grootte, en met een Melk-

agtig Sap gevuld worden. Van ieder Hom komt

een lang Afvoerend Vat (Vas éfemis') ; die twee

yereenigen zig en loopen yit in het agterdeel van

de mannelyke Roede des Zalms , welk Lid mea

tot nu toe in deezen Vifch niet erkend heeft. Om
',t zelve te vinden moet de Zalm langs de Rug
heen opgefneeden worden , neemende de overige

Jngewanden zagt^lyk daar uit, als wanneer de

IV. Deel, Q 5 bei^
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beide Ballen met hunne Vaten voor 't Gezigt ko-

men. Dezelven nagaande, tot dat zy verceni-

gen, en tevens aan den Endeldarm komen, zo

vindt men een Band QLigamsntunt) , van een hal-

ven vinger breed, welk aan de Rugge vaftis, en

met het andere end fchiet in den wortel van een

langwerpig glanzig Lighaam, dat de gedaante ee-

ner Pieramiede heeft. Dit zal vermoedelyk de

Roede zyn van den Zalm. Want, als men de

Hom drukt, en daar door het Vogt aandringt om
de Zaadvoerende Vaten op te vullen , zo wordt

dit Lighaam langer ^ en het MelkagtigVogt vloeit

door een kleine Opening, aan 't Ipitfe end van dit

Lid , daar het zagt is en zig ligt omwenden kan.

Wanneer men ook een Zalm op den buik drukt

,

zo komt de Roede , \ Duims lang , te voorfchyn ,

en de Hom loopt uit dezelve.

Den 14 Sepember laatftleeden ("*}, liet ik op de

Rivier Sfay in Schotland, over zagt ftroomend

Water, een fteigering maaken, van welke men
den bodem wel kon zien; alwaar ik wift, dat dee-

ze Vifch gewoon was voorby te ftryken , en daar

ik voorneemens was naauwkeurig op te merken,

hoe hy zig gedroeg, 's Anderen daags zag ik veel

Zalmen , van beiderley Sexe ,
pafleeren. Men

kan de Hommerts en Kuiters ligtelyk onderfchei-

den, zelfs ook als zy beiden in 't Water omzwem-

men: want de Hommert is, ten minlle in dit

jaar-

(*) [Waarfchynlyk van 't Jaar 1751.]
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Jaargetyde , rooder , de Kuiter donkerder van ko-

leur : de Kop van den Hommert is grooter , zyn

J^yf dunner en breeder , doch dat van de Kuiter

Ipnder en buikiger. Den 16 zag ik een Kuiter

komen, en op alle plaatfen onder my omkyken;

v/aar na zy eenigen tyd ftil lag, als wat uitruilen

willende; vervolgens fmeet zy zig eensklaps op

zyde , en begon met veel geweld op den grond te

flingeren , zo dat kleine Steenen en Gras rondom

haar heen iprongen. Al wat zy dus van den Bo-

dem afrukte, dreef een weinig de Rivier af, en

daar kwam op die plaats een Kuil , met een

kleine verheffing aan 't onder-end , naar 't welke

zy haaren Staart heen hieldt. Zy voer voort , zig

op zulk een wyze tegen den Grond te wryven

;

doende dit , t'elkens om de vyf of zeven Minuu-

ten, ongevaar twee Uuren lang ; tot dat zy eenen

Kuil gemaakt had, van drie Voeten lang, twee

Voeten breed, en omtrent één Voet diep, aan

welks onder-end een klein Heuveltje was ver-

gaard, zynde nagenoeg een Voet hooger, dai^

de Oppervlakte des Gronds rondom hetzelve.

Toen deeze Kuil op die wyze voltooid was

,

zwom zy van daar den Stroom af, doch kwam in

een half uur tyds terug, hebbende den Hommert

by zig- Zy gingen 'er nevens elkander in leggen,

en de Hommert kromde zig, zodanig, dat hy de

Kuiter alleenlyk met Kop en Staart aanraakte: daar

na keerden zy zig beide op zyde, met de Staar^

ten na elkander toe en digt aan één, doch de Kop-

JV. Deel, pen
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pen wat van elkander af. In deeze geftake wrec
ven zy zig tegen elkander, twee of drie Sekon-

den lang, houdende middelerwyl Bek enKuwen
uitgefpannen en geopend, als een blyk van haar

Minne werk. Of fchoon ik nu alle doenlyke op-

merkzaamheid toebragt, zo kon ik niet zien, dat

zy Kuit of Hom in 't Water uitfchooten. Een

oogenblik daar na ging de Hommcrt zynen weg,

doch de Kuiter bleef te rug, en begon weder in

den Kuil te arbeiden , tot dat zy denzelven aan 't

boven-end weder gevuld had, zo ver hy uitgegra-

ven was geweeft. Ik kon niet zien , of zy Kuit

liet vallen, terwyl zy dus in 't Zand groef, want

het Water wierdt troebel, en bezakte met zo

fchielyk, als daar toe noodig zou geweeft zyn. Doch

't is zeker , dat men in zodanige Groeven Kuit

vindt , en dat deeze Kuit bevrugt is,dewyl 'erin

dezelve Ideine Zalmpjes zyn,dewelken zig niet o-

penbaaren in de Kuit, eer zy van den Vifch is uit-

gegaan (*-).

Uit dit alles , 't welk ik verfcheide maaien naauw-
keurig opgemerkt heb, befluit ik: i. Dat de Kui-

ters alleen de Groeven in den Grond en 't Zand maa-

ken: 2. DatdeHommertszekerlyk een Roede heb-

ben, zo wel als de Kuiters een Moederfcheede en

(*) Doktor GiSLER, niettemin, heeft waargenomen,

dat in rype Kuit iets, naar Jonge Zalmen zweemende, nog

jn 's Moeders Lighaam gevonden 27. Zie de Sweedjcb&

ysrbandelingen op 't JAZT iisi.
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Vuha: 3. Dat de beide Sexen even als andere Die-

ren paaren,en dat de Eieren op ziük een wyzebe-

vrugt worden , terwyl zy nog in 's Moeders lig-

haamzyn: 4. Dat de Kuiter, als dit gefchiedis,

te rug blyft , zyne Eieren legt en die met Zand

t€edekt.

De kromme Haak, die d.e Zalm aan zyn Kaake-

been heeft , is hem, tot zyn verdediging, als een

Geweer gegeven; want, inzonderheid in de Ry-

tyd , vegten de Hommerts dikwils en hevig met el-

kander, en dryven de Viffchen, die happig zyn

om de Kuit te verflinden , van hunne Groeven af.

Indien wy , nu , dit Berigt vergelyken met de na-

fpooringen, welke gedaan zyn op andere Viffchen,

zo die levendige Jongen baaren , als die Kuit uit-

geeven, waar van de Eieren klaarblykelyk, eer

zy uit het Wyfjes Lighaam komen ,bevrugt zyn:

(gelyk die kleine Vifch in Jamaika , waar van ik U
in myn laatften Brief gefchreeven heb,) zo worden

wy overtuigd , dat de Voortplanting der Viffchen

van die der overige Dieren niet verfchilt.

IkhebdeManlykheid van verfcheide foorten van

Vifch, ten deele gedroogd, tendeele in Sfiritus

bewaard , en aan 't Genootfchap der Weetenfchap-

pen te Edenburg vertoond.

IV. Deel. V^AAR-
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SChoon 'er zomtyds , in de lange beendcréir

van het Menfchelyke Lighaam , buitenge-

woone Geledingen waargenomen zyn , heeft

men die echter (voor zoo veel my bewufl is)

nooit Jian eenige Ribben opgemerkt ; derhalve

oordeelde ik, het niet ongevoeglyk te zullen

zyn, den Ontleedkundigcn Leezer eene Waar-
neeming van dergelyke Geledingen in de Ribben

mede te deelen, dewelke ik, met een goed Vrind

vergezeld , onlangs in een Vrouwelyk Lyk,
van naar giffing omtrent de 70 Jaaren, gedaan

hebbe.

Ik zal deeze Geledingen befchryven, zoo als

dezelve, by naauwkeurig onderzoek, onder het

byzyn van den Hoog Geleerden en zeer beroem-

den Heere G. van Doeveren , die ons by

deezCjgelyk by onze andere byzondere Ontleed-

kiui-
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kundige bezigheden , zomwylen geliefde te ver-

zeilen , en gunftig de noodige hulpe aan te wyzen,

ons voorgekomen zyn.

De Gemeene Bekleedzelen , derhalven, en het

Borftbeen weggenomen hebbende (het welke, ge-

lyk ook het geheele BorftvHes, met de Longen

zeer vaft zamenrgegroeid was) ; fcheenen ons ee-

nige Ribben eene grootere beweeging uitwendig

te hebben , dan de andere : waarom wy alle Rib-

ben , zoo veel het toen raogelyk was , van haare

omleggende deelen fchoonden^ en vervolgens be-

vonden , dat de zesde, zevende en agtfte Ribbe van

de linkerzyde , en alleen de zesde van de regter

zyde ,in dit lighaam gearticuleerd waren, omtrent

li duim van den hoek, of z-k duim van hetzyden-

hoofd der Ribben ; welke plaats in die vier Ribben

gelyk was , met dit onderfcheid , dat , hoe laa-

ger de Ribben na onderen , hoe meer de Articu-

latie na vooren was. De beweeging, doordee-

ze Geledingen in die Ribben veroorzaakt , was los

genoeg. Men kon ze zeer duidelyk zien , als het

agterfte gedeelte der Ribben vaft gezet , of nog aan

de Wervels gehegt was, wanneer bleek, dat het

voorfte deel der Ribben alleen uitwendig bewoo-

gen, en weder in zyn plaats, daar de Rib haa-

re natuurlyke bogt had, konde gebragt worden.

Andere beweegingen kon men , zonder bree-

ken, niet maaken. Alhoewel deeze Ribben zeer

effen door haar vlies bekleed waren, vertoonde

zig echter rondom ieder Geleding een dikte, in

IV. Deel. fchyn
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fchyn eene uitpuilende zelffiandigheid der Ribbe»!

verbeeldende, welke, by nader onderzoek, het Ge-

leding -Kasje (Capfala Articulans^ van die Arti-

culatie bleek te zyn: welk Kasje, op gelyke wyze
als in de gewoone Geledingen , ook deeze omgaf: tö

weeten ; los en eenigzins ruimer de Articulatie o-

verloopende , dog ter wederzyde derzelve aan het

Been vaft: zoo dat men zeer wel het overige Been-i

vlies van de Rib konde afzonderen , en het Kas-

je in zyn geheel laaten , het welke dan eene breeds

te van f duinis belloeg.

De Zelfllandigheid van dit Kasje was zeer

Veerkragtig en byna Kraakbeenig , eene linie dik^

en zig zelve gelyk. Dit Kasje uit den weg geruimd

zynde , zo kon de Geleding zelve zeer wel on-

derzogt worden, dewelke was, door middel van

eenen beweeglyken Naad
,
QSutura mobil'n') ; ko-

mende uit ider zyde kleine, een weinig in groo-

te verfchiUende Tandjes , die zig tuffchen eikan-

deren in de wedcrzydfche kleine holten voeg-

den ^ zonder eenige ongelykheid aan de Ribbe te

maaken. Of 'er eindelyk ook in ieder Geleding een

Tuffchenvlies geweeft is ^ zoude ik niet met ze-

kerheid willen zeggen : echter fcheen ééne der

Ribben een foort van zulk Vlies te hebben, het

welk vry dun was.

Zouden nu deeze Geledingen wel overblyf-

zels van eene Ribben -Breuk zyn? Dit is niet

zeer vvaarfchynlyk ; vooral , indien men op-

merkt, dat 'er geen blyk van eene voorgaande

Breuk
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Breuk of kwetzing in de naby leggende deeleii

gevonden is ; daar het zeer toevallig weezen

zoude , dat geene der gebrokene Ribben Wedef

te zamen geghoeid ware , of dat een Breuk vaïi

vier Ribben geene teekens nagelaaten had. Ten
anderen ftrydt daar tegen, de juifte netheid en

gelykheid dei' Geleding, als ook de bewéeging

deezer Ribben. Met meerder regt meene ik te

mogen ftellen , dat die Ribben , in haare vor-

minge, op twee plaatfen de eerlie Beenwording

begonnen hebben , zoo dat de , uit die punten

voortkomende Beenftraalen, in haare ontmoeting

zig onderling niet hebben kunnen vereenigen
^

waarom 'er op die plaats der Ribben eene afzon-

dering bleef, welke mogelyk, veel geholpen door

de geduUrige beweeging der Borft, tot zulk eéiié

Articulatie geworden is. Geeft dit alles ookeenigé

aanleiding om te gelooven , dat dit Besje , die ze-

ker eene zeer ongemakkelyke Ademhaling gehad

heeft, eenige verligting in haar ademen door dee-

ze Geleding heeft genooten ?

Groninge 3

J759-
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VERHANDELING
o V E R D E

TRAANFISTEL,
WAAR IN EEN NIEUWE ManIER TOT

DERZELVER GenEEZING VOORGE-

STELD wordt:

DOOR DEN Heer

T I L L O L O y,

Ü^eejler-Cbirurgyn te Dormans Ie Pontieux,

in Pikardie.

Recueil ie Medecine, Chirurgie, Sec. Juin 1755, pag. 449.)
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DE Traanfiftel is een der Onderwerpen van

de Heelkunde , in welker Geneezing men

tot nog toe het minde is gevorderd. Zy wordt

behandeld , doch zelden tot volkomen herftelling

gebragt : dat is te zeggen , 'er blyven gemeen-

lyk eenige Toevallen over; gelyk,by voorbeeld,

de Tp'iphora.

Eer wy in den omflag treeden , zo van de

gewoone Behandeling deezer Kwaal, als van die,

welke ik heb voor te Hellen , zal 't dienftig zyn

derzelver uitwerkingen te erinneren , en daar van

een korte Schets te nuaaken.

Het
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Het is een Zweer in den grooten Ooghoek,

rond of langwerpig , van meer of minder groot-

te , met harde en Eeltagtige randen , die een

weinig verheven zyn , breed van grond, doch

klein van opening. De Traanzak is altyd open
,

zelfs van beide zyden. Wanneer 'er Beenbederf

by plaats heeft, vloeit 'er een dunne Etter uit,

fbmtyds van verfcheide koleuren, 't gene altoos

in dit Deel eene gefchiktheid maakt tot Ontftee-

king, en eindelyk volgt een geduurig uitloopen

der Traanen , om dat de Traanftippen famenge-

drukt en zelfs fomwyien geheel weg zyn.

Deeze Kwaal moet , in 't algemeen , onder-

fcheiden worden in Eenvoudig en Samengefteld.

De Eenvoudige is de gene, welke ik zo even be-

fchreeven heb, zonder eenig ander Toeval. Een
Samengeftelde Traanfiftel wordt het genoemd,

wanneer dezelve met eenige andere Kwaaien of

Toevallen vergezeld gaat ; gelyk daar zyn : 't

Beenbederf, dat vry gemeen is; de Verftopping

van den Traanzak; een Fungits ,enz. Het Been-

bederf taft gemeenlyk het Os Unguis aan, maar

bepaalt 'er zig niet altoos by : de opgaande yipo-

fhyfis van 't Os Maxillare , wordt 'er dikwils

ook door aangetaft , even gelyk het Os p!amm,
of dat gedeelte van het Zeefbeen , 't welk in de

famenftelling van 't Ooghol komt , en fomtyds

zelfs het Voorhoofdsbcen
,

gelyk verfcheide

Schryvers aangemerkt hebben. Ik heb ook ge-

zien dat het Os Maxillare, daar hetzelve van on-

IV". Deel. R 2 de»
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deren een gedeelte van 't Ooghol maakt, door

Beenbederf was aangedaan.

Men moet deeze Kwaal niet vermengen met

anderen, welke geen gemeenfchap 'er mede heb-

ben; gelyk door eenige Schryvers, zelfs Frakti-

zyns van onzen tyd , is gefchied. Ik geef de

befchryving van deeze Kwaal, ten diende van

jonge Luiden, op dat zy zig daar in niet laaten

misleiden.

Dl ON IS maakt twee foorten van Traanfiftels;

maar die onderfcheiding deugt in 't geheel niet.

Hy verwart de Waterzugtigheid van den Traan-

yak, welke de Heer Petit Hernia Lachrymalis

noemde , met de Fiftel : tuflchen welken een

wcezentlyk onderfcheid moet gemaakt worden

,

dewyl de Geneezing van de eene wyd van die

der andere verfchilt. Een Waterzugtigheid van

den Traanzak gaat dikwils over door enkele fa-

mendrukking , welke de Lyders fomtyds zelf

doen^ gclyk dit my verfcheide maaien gelukt is;

maar fommige Gevallen komen 'er voor , in wel-

ken dit niet voldoet.

't Verfchil, dat 'er plaats heeft tuflchen een

Fillel en eene Waterzugtigheid van den Zak, is

zeer klaar. Op 't bloote Gezigt kan men gemak-

kelyk zulk eene Zweer, als ik befchreeven heb,

in den grooten Ooghoek onderfcheiden. De Wa-
terzugtigheid wordt ook ligtelyk gekend , aan

een kleine Zwelling op de plaats van den Zak

;

daar men, dezelve van onderen i;aar boven druk-

ken-
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leende , een Vogt of foort van Etteragtige StofFe

uit krygt, welke niets anders is, dan het Vogt

van den Traanzak of van de Traanen , door lang

ftilftaan in hoedanigheid veranderd : of, de zelfde

drukking van boven naar beneden doende, valt

het zelfde Vogt in de Neus door het gewoone

Kanaal , wanneer hetzelve niet t'eenemaal ver-

ftopt is. In de Fiftel heeft wel , even als in de

Hernia , een uitloopen der Traanen plaats ; maar

men kan zig niet 'er in bedriegen , wanneer men

,

op 't gene ik gezegd heb, agt geeft.

Veel Menfchen verwarren nog een ander Toe-

val met het gene daar wy hier van fpreeken:

naamelyk een kleine .Zweer in den grooten Oog-

hoek , die haare zitplaats heeft naby en zelfs aan

de Caruncula Lachryjnaiis
, genaamd Mg'ilops. Ik

geloof, dat de genen , die zodanige Zweertjes

onder den naam van Fiftel behandelen, zulks niet

doen, dan met inzigt om meer naam te geeven

aan de Geneezingen , welken zy vaardig ten ein-

de brengen.

Onderftellende , nu , dat het een blykbaare

Traanfiftel, die niet Samengefteld is, zy, zo zal

ik overgaan tot derzelver Geneezing, befchry-

vende ecrft de gewoone manier, en vervolgens

de nieuwe. Ik ftel vooraf, dat de Lyder toebe-

reid zy door algemeene Middelen, en met naauw-

keurigheid: want de voorbereidingen doen hier

niet weinig tot het goed gevolg der Operatie,

^elyk in veele andere Gevallen, en men moet in

iV. Deel. R 3 dit
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dit opzigt de Kwakzalvers en Landloopers niet ni'

volgen , die geenerley voorzorgen in agc neemen.

Manier van Geneezing,

De Operatie, welke in gewoon gebruik is tot

Geneezing van de Traanfiftel, beftaat in 'c maa-

ken van een Halve-Maanswyze Infnyding , in

welke de Pees begreepen is van de rondgaande

Spier der Wenkbraauwen , die men zelfs door-

fnydt. Deeze Infnyding maakende, moet men

letten om de Tarji niet te befchadigen , noch ook

de Samenvoeging , indien men de Omkeering der

Oogleden wil vermyden. Vervolgens fteekt men

,

met een Provet of klein Lanfecje, het Os Un-

guis door , en fpuit eenige dunne Vogten in, door

deeze Opening, welke tot in de holte van d^

Neus moet doorgaan ; zettende verder daar in

een Looden Pypje , om een Kondigen doortogt

te geeven aan de Traanen. Men neemt de Eelt^-

agtigheden met Laf'js Jnfemalis weg. Sommi-

gen verkiezen, tot doorbooring van 't Os Ufiguis^

het Brandyzer, en deeze Manier kan haare voor-

deelen hebben, wanneer men zorgvuldig is, met

het inbrengen van 't gloeijend Knopje , door een

Pypje, daar toe gefchikt , om het branden der

"nabuurige Deelen te vermyden. Anderen neemen,

om deeze Opening te maaken, de gemeene Bijiouri ;

maar die manier is aan veel onvolkomenheden

onderhevig, om dat men altoos de Traanftippen

af~
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«ffnydt, die, zig niet weder met elkander ver-

eenigende , een zeer onbevallige Traanlooping

overlaaten. Om die reden was het veel beter

een andere Manier uit te vinden, volgens welke

•men die onaardigheid kon ontgaan.

De gene, die ik nu gaa voordellen, beftaat in-

het open maaken van de Neusbuis ( Ductus Nafa^

/is). Ten dien einde zal men in de opening van

de Fiftel een ftukje toebereide Spons fteeken , dat

men allengs vergrooten moet, om dezelve te ver-

wyden , en , als die Opening wyd genoeg is ge-

worden, zo zal men de Verftopping van 't Ka-

naal wegneemen , door middel van een kleine

geknopte Sonde ; fteekende vervolgens daar in

een Kaarsje, naar de wydte van het Kanaal ge-

proportioneerd, om tot in de Neus te kunnen

doorgaan. Men zal de Eeltagtigheden wegnee-

men van de Fiftel , welke ik hier geduurig on-

derftel Eenvoudig te zyn , door middel van La-

pis infemalts , die altyd den voorrang moet heb^

ben : vervolgens zal men de Zweer tot Heeling

brengen , en na de Geneezing het Pypje uit-

haalen door de Neus. Zie daar , in weinig

Woorden , de Behandeling van eene Eenvoudi-

ge Traanfiftel : laat ons nu tot die van eene Sa-»

mengeftelde overgaan.

De Geneezing van eene Samengeftelde Traan-,

fiftel , is van de voorgaande verfchillende in ver-^

icheide opzigten , welken men tot drie kan bren-

gen. Het eerfte beftaat in 't wegneemen van

IV. Deel, 3R. 4 't Begii-
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h Beenbederf ; het tweede in 't geeven van eei|

bekwaamen Uittogt aan de Traanen: het derde,

eindelyk , in het heelen van de Zweer. Oni

tot de eerfte InJicatk te komen , moet men aan-

ftonds de Car'ies bloot maaken , en , dewyl het

Bloeden de Operatie belemmeren zou, zo wagt

tnen daar mede tot den volgenden dag, of legt

op het Been Middelen die noodig zyn om 't Ber

derf te vernielen. In zodanige Gevallen wordt

gebruik gemaakt van Pulvis Euphorb'ii , en van

(ie gedeftilleerde Oliën
,
gelyk Oleum Caryofhyllo-

rum , Nucis Mofchata , Cmnamom't en dergely-

ken: of, 't gene nog beter is, Spr. Vin. Camr

fhoratus^ die fterk gekamferd is: of, by gebrek

derzelven , kan men zig bedienen van Terben-

thyn-Olie , welke egter zo veel niet uitvoert.

Ook kan het Puh. rad, Ari, tot dit einde , wor-

den gebruikt.

Het Brandyzer kan hier ook van goed gevolg

zyn,dochde voorzigtigheid, die yereifcht wordt,

om de Deelen, welken men ontzien moet, niet

te befchadigen , is groot. Tot dien einde zyn

verfcheide Werktuigen uitgevonden , en onder

anderen een klein Pypje, 't welk dient tot be-

iliering van een klein Yzeren Knopje , in 't Vuur

gloeijend gemaakt : maar men dient verfcheide

kleine Pypjes te hebben, en Knopjes van ver-

fchillende grootte, om 't een en ander op zyn

lyd te verwiflelen : ik wil zeggen , het Pypje te

ycranderen, als hetzelve heet wordt
,

('t geen

beter
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teter zal zyn, dan 't zelve in koud Water te

doopen, gelyk Me-Jean aanbeveelt,) en het

Knopje j als het niet langer genoegzaam heet is.

Men moet de aanvoeging van het gloeijend Y-^

zertje herhaalen zo menigmaal als 't noodig is, of

tot dat de geheele Caries weggenomen zy: 't geen

pien kan weeten aan de verandering van de Et^

ter, die van kwaad, 't geen zy te vooren was,

jgoed zal worden en van koleur veranderen. Voorts

jnoet men de Verftopping wegneeraen van de Dt^c-

tus Lachrymahs of Naja/is , en de Fiftel zal ge-

neezen,wanneer men de zelfde regels in agt neemt,

jils tot de gewoone Behandeling van een Eenvou-

dige Fiftel : maar , fchoon de Fiftel geneezen zy,

blyft 'er nog een Uitlooping der Traanen over

;

dewyl het onmogelyk is de wydte te behouden

van de Traanftippen, die men weet twee in gcr

tal te zyn, de eene aan 't bovenfte Ooghd, de

andere aan 't onderfte. Deeze twee Stippen, zig

te zamen hereenigende , maaken een gemeen Ka^
paal van anderhalf of twee Linién lang , en ont-

laften zig vervolgens in den Traanzak, Iedereen

weet , dat het werk der Traanftippen beftaat in 't

ppflurpen van 't overblyfzel des Traanvogts of der

Traanen, en 't zelve te ftorten in den Zak, om
verder in de Neus uit te loopen door de Di/cfas

Nafahs, die open is onder het onderfte Os Spon-

giofum. Deeze Stippen, eens gefcheiden zynde,

hereenigen zig niet volmaakt genoeg met elkander,

pm de Traanen dezelfde vryheid te geeven, van in

' IV. Deei<, R 5 de
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de Neus door te gaan , als zy natuurlyk moeten

doen : uit dit Ongemak, nu, ontftaat een onaange-

naam Toeval, 't gene men moet tragten te vermy-

den, en , ten dien einde gebruik maaken van de Ma-
nier, welke ik tot eene Eenvoudige Traanfiltel

voorgefchreeven heb: te weeten, na het vernie-

len van de Caries op de voorheen verklaarde wyze,

moet men een kleine Opening maaken in den Zak,

tuffchen den Oogbol en de ConjunSitva^ op de plaats

der Samenvoeging van de Oogleden , en brengen

door die Opening een klein Looden of Zilveren

Pypje, dat gefchikt en geproportioneerd is naar

het Kanaal , zo dat het tot in de Neus door kan/

gaan. Dit Pypje kan men 'er verfcheide Maanden,

ja zelfs een Jaar lang, in laaten, en haaien het

naderhand door de Neus weer uit, wanneer de

Zweer tot heeling is gebragt.

't Voornaamfte inzigt , dat my heeft aangezet

om deeze Manier te openbaaren , is geweeft voor

Leerlingen in de Heelkonft , gelyk ik reeds ge-

zegd heb. De genen, die ze berifpen willen,

zullen reden geevcn van wederlegging: waar me-

de ik , zo wel als anderen , myn voordeel zal

doen. Maar , dat zy ze eerft eens in 't werk

fiellen , en zy zullen bevinden , hog voordeelig

dezelve zy.

O K-



ONDERZOEK
NAAR OE OORZAAK DER

VLAAGEN VAN PYN,
TEGElT DEN TYD DER.

VERLOSSING E:

Door den Heek

M E L L E T,

Cbirurgyn en Froedmeejler te Chdlons op de Saóne , en

ge'wezen Heelmeejler in 't Hojpitaal Generaal

van Parys.

{Recue il de Medecine, Chirurgie, (fc. Oktob. 1755.
pag. 29'h)

DE vlugheid der Verbeelding brengt dage-

lyks nieuwe Stellingen ter baan , en 't

fchynt dat dit het eigen kenmerk zy van deeze

Eeuw. Het zou te wenfchen zyn, dat de juift-

heid de ftoutheid der Denkbeelden beantwoordde,

en niet minder , dat de Autheurs van nieuwe Ge-
voelens meer door liefde tot de Waarheid , d^
door drift om zig een Naam te maaken

, gedree-

ven werden.

De Vroedkunde is niet bevryd geweeft van

?ulk foort van wiffelvalligheden. Een drom van

IV. Deel, dwaa-
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dwaalingen heeft men over dezelve verspreid ge-

zien. Eenigen hebben de verfchillende legging

yati de Lyfmoeder toegefchreeven aan haaren

trap van toeneeming in hoogte , van haare breede

Banden af tot aan den Bodem , en niet aan de

veranderlyke plaatzing van de Moederkoek. An-

deren houden onverzettelyk ftaande, dat de leg-

ging des Kinds in de Lyimoeder , van 't oogen-

blik der bevrugting af tot aan den tyd van agt

Maanden , altyd regt is : te weeten zodanig , dat

het Hoofd naar den Bodem van de Lyfmoeder

ziet en de Voeten ter zyde van deszelfs Mond
geplaatü: zyn : dat het aldus in 't Water zwemt

,

en , vervolgens omtuimelende , het Hoofd de

plaats der Voeten inneemt , en de Voeten die van

't Hoofd , tot aan den tyd der Verloffinge. An-

deren , eindelyk , hebben de waare oorzaak der

Fyn in 't Kinderbaaren opgezogt.

Omtrent dit ftuk ftemmen de Schryvers niet

overeen. Sommigen hebben die oorzaak gemeend

te vinden in de beweegingen , welken het Kind

in de Lyfmoeder maakt , te weeg gebragt wor-

dende door de fcherpheid van 't Water, in 't

./imn'.as begreepen. Zy beweeren dat Water en

Afgang, ondereen gemengd, door prikkeling he%

Kind ongemak baaren , en noodzaaken zig te be-

weegen , om op den zelfden tyd de gewoone ge-

ftalte aan te neemcn, en dat, in deeze plaatzing,

de Darmen en Blaas , door de fcherpheid van de

§tofien . daar in yervat , aangedaan , het Kind

lapgs
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langs hoe meer verontruften , en fterke poogingen

doen maaken.

Bergerus meent , dat de ongemakkelyke

plaatzing, waar in zig 't Knid bevindt, de waa-

re oorzaak daar van zy. De Heer van H aller.

heeft aangemerkt («) , dat de waare aanzettende

oorzaak in de Vrugt zy, die, ongemak lydende

van het Mecon'mm^ van de kleinheid der plaats en

de vermindering van 't Vogt,waar m zy zwemt,

menigvuldige wryvingen tegen de Lyfmoeder on-

dergaat , welke niet dan uit de naauwheid der

plaats ontftaan kunnen. Volgens hem is de aan-

hitzing Qirritat'io^ van de Lyfmoeder geproportio-

neerd naar de meer of minder onruftigheden van

de Vrugt, derzelver zwaarte, kragt, en de klei-

ne hoeveelheid van Water: ten anderen, voegt

hy 'er by, kan de Lyfmoeder niet uitgezet wor-

den , dan tot aan zeker vaft punt toe , en de uit-

zetting nog grooter gemaakt wordende door de

Vrugt , zo is dezelve genoodzaakt zig famen te

trekken.

Pechlinus en Bohnius hebben niets dat

omtrent deeze Zaak voldoet. Dionis zegt,

dat 'er twee foorten van Pynen zyn , valfche en

waare : dat men de zodanigen valfche noemt,

welke niet van de Lyfmoeder afkomen , niet naar

beneden zetten en veroorzaakt worden door

Win-

{d) Zie Comment. in Boerb. Fraleüiones Academkas

f

Tom. V. r. 2. pag. 381.

IV. Deel.
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Winden of Gal : maar de waare Pynen , vervolgt

hy, neemen aanvang in 't weeke der Zyden of

in de Lenden , en men gevoekze op de plaats

daar de Lyfmoeder legt. Zy houden met tus-

fchenpoozingen op en komen weder , wordende

langs hoe heviger , tot dat zy eindelyk met de

Verloffing overgaan. Mauriceau zegt na-

genoeg het zelfde. Van Deventer leert

ons niets aangaande de oorzaak deezer Pynen.

Hy zegt alleen , dat de Vrouw een ongewoone

Pyn in de Lendenen gevoelt, welke van oogcnblib

tot oogenblik meerder wordt, en by Vlaagen zig

verheft (a).

Laat ons , by deeze vcrfchilicnde Gevoelens

,

dat voegen van den Heer de Buffon C^) , 't

welk wy hier met zyn eigen Woorden zullen be-

fchryven, „ De Lyfmoeder neemt, gelyk wy
gezegd hebben , een vry fchiclyke groeijing

aan , in de ecrftc tydcn der Zwangerheid : zy

blyft dus toeneemen , naar maat e de Vrugt

„ grooter wordt ; maar de toeneeming van de

„ Vrugt naderhand die van de Lyfmoeder te bo-

5J

ven gaande , inzonderheid op 't laatfce van de

Dragt , zou men denken mogen , dat de Vrugt

zig alsdan te veel in de naauwte bevindt , en

dat zy zig , als de tyd gekomen is om 'er uit

„ te gaan , by herhaalingen beweegt. Zy maakt

als-

(a) Cnp. XVII. pap;. 59-

(b) Zie zyne Hijl. Natur. Tom. II, pag. 387. Edit. S.
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„ alsdan , inderdaad , met verfcheide hervattin-

j)
gs" ?

geweldige poogingen , waar van de Moe-
der een vinnige aandoening heeft. Dit pyne-

lyk gevoel wordt, met zyne herhaalde aanval-

len , betekend , wanneer men fpreekt van de

V/aas:en des Arheids in 't Kinderbaaren. Hoe
meer kragt de Vrugt heeft om de hoUigheid des

Lyftiioeders te vergrooten, hoe meer tegen-

„ ftand zy ontmoet : dewyl de Natuurlyke Veer-

„ kragt van dit Lighaamsdeel ftrekt om 'c zelve

„ m te trekken., en bygevolg de tegenwerking

„ vermeerdert. Alsdan valt al het geweld op den

Mond des Lyfmoeders ; welke Mond reeds

langzaamerhand is verwyd geworden in de laat-

lle Maanden; der Zwangeflieid ; het Hoofd van

de Vrugt drukt federt een geruimen tyd op

de randen van die Opening, en maakt dezelve

„ door een geduurige perfing ruimer. Op 't 00-

„ genblik der Baarmg , eindelyk , opent de Vrugt

,

„ zyn eigen kragten met die van de Moeder paa-

„ rende, deezen Mond, zo veel het noodig is,

„ om zig een doortogt te baanen en uit den Lyf-

„ moeder te gaan.

„ Deeze Pynen, die- men betekent met den

„ naam van Vlaagen des Arbeids , ontftaan al-

„ leenlyk uit de verwyding van den Mond des

„ Lyfmoeders; 't welk maakt dat deeze verwy-
5, ding het zekerfte kenteken is om te ontdek-

„ ken , of de Pynen , welken een zwangere

„ V^rouw gevoelt , inderdaad, de Fj^nen van den
IV. Deel. ^ ^i-.
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„ Arbeid zyn. 't Gebeurt dikwils, dat de Vrou-.

wen 5 in de Zwangerheid, zeer hevige Pynen

gevoelen , die egtcr niet de genen zyn, wel-

„ ken de Kraam moeten voorafgaan. Om de

„ waare Fynen van de valfchen te onderfchei-

„ den , raadt van Deventer de Vroedvrouw

„ aan Qa^ , dat zy den Mond des Lyfmoeders raa-

„ ke, en hy verzekert, dat, indien het inder-

„ daad waare Fynen zyn , de verwyding van

j, deezen Mond geduurig door de uitwerking

„ van deeze Fynen toeneemt ; en dat ^ in tegen-

„ deel , indien 't maar valfche zyn , dat is te zeg-

„ gen , Fynen , die uit eenige andere oorzaak

„ fpruiten dan van den naderenden Arbeid, de

„ Mond des Lyfmoeders zig veeleer famentrek-

„ ken zal dan uitzetten , of, ten minfte , dat die

„ Mond niet voortgaan zal zig te verwyden.

„ Hier uit heeft men gcnoegzaamen grond om zig

„ te verbeelden , dat de waare Fynen niet voort-

„ komen dan van de geweldige verwyding dee-

„ zer Opening : het eenigfte , dat belemmering

„ geeft , is de gedagte beurtwifleling van ruft

„ en lyden , welke de Moeder ondergaat. Als

5, de eerfte Fyn over is , verloopt 'er een aan-

„ merkelyke tyd , voor dat de' tweede zig doet

„ gevoelen , en op gclyke wyze zyn 'er tuflchen-

„ poozingen , dikwils zeer langduurig , tuffchen

„ de tweede en derde , tuffchen de derde en.

j, vierde^

(a) Cap. XVII. utfvpra.



VAN Pyn , TEGEN DEN TYD DER VERLOSSING. SÖl;

vierde Vlaag ; enz. Deeze omftandigheid der

uitwerking komt niet volftrekt overeen met de

oorzaak , welke wy komen -aan te wyzen

;

j, want de verwyding eener Opening gefchiedt

j, allengs en op eene aanhoudende manier , niet

door Pynen , die by Vlaagen aankomen. Ik

weet dan niet , of men dezelven niet zou kun-

nen tocfchryven aan eene andere oorzaak j wel-

ke my overeenkomftiger fchynt te zyn met de

uitwerking ; te weeten , de affcheiding der

Nageboorte (Placenta Uter/na'). Men Weet
,

dat dezelve aan den L3^fmoeder geliegt is door

), zeker getal van T^pekjes , die in kleine groef-

jeis of holletjes van dit Ingewand indringen.

Mag men dan niet onderftellen , dat deeze Te-

peltjes niet allen op een zelfden tyd uit hunne

holletjes kunnen fchieten? Het eerfte Tepel-

tje , dat van den Lyfmoeder afgefcheiden wordt ^

zal de eerfte Wee veroorzaaken : een ander

Tepekje , dat eenigen tyd daar na zig af-

fcheidt , de tweede Wee , enz. De uitwer-

king komt alsdan volmaakt met de oorzaak

overeen , en men kan deeze giffing bekragtigen

door middel van een andere Waarneeming: te

weeten, dat , onmiddelyk voor de Verloffing,

een wit en flymagtig Vogt uit den Lyfmoeder

komt, gelyk aan dat gene, 't welk de Tepel-

tjes van de Placenta uitgeeven, wanneer men

„ ze uit de groefjes trekt , daar zy hunne inplan-

ting hebben: 't welk moet doen denken dat dit

IV. Deel. S „ Vogt,
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„ Vogt , 't gene alsdan uit de Lyfmoeder komt,

„ inderdaad is voortgebragt door de affcheiding

„ van êenige Tepekjes der Nageboorte".

De Heer deBuffon zou meer grond hebben

om zig te verbeelden , dat de Wee-en , die een

Vrouw voor 't Kinderbaaren gevoelt ^ veeleer

voortkwamen van den Mond des Lyfmoeders, die

(gelyk voorheen gezegd is ,) door de perfmg van

't Hoofd des Kinds genoodzaakt wordt zig te

verwyden , dan van de affcheiding der Nageboor-

te- Het is gantfch niet waarfchynlyk , dat dee-

ze Vlaagen door de affcheiding der Placenta wor-

den veroorzaakt : want alsdan zou de Verloffing

nooit gefchieden , zonder voorafgaande Bloedftor-

ting , wegens het breeken der Vaatjes van Ge-

meenfchap , die 'er tuffchen den Lyfmoeder en de

Placenta zyn , 't gene de Kraamvrouw in een

klaarblykelyk gevaar zou Hellen.

Men ontmoet , niet dan te dikwils , dit droe-

vig Toeval , en , wanneer het op 't laatfte van

de Dragt gebeurt , loopt de Vrouw groot ge-

vaar van 't leven te verliezen, indien zy niet

fchielyk door een bedreeven hand te hulp geko-

men wordt. Aan den anderen kant weet men

door Ondervinding , dat 'er , wanneer de Kraam

door een Bloedftorting wordt aangekondigd, wei-

nig hope is voor 't leven van de Moeder, zo min

als voor dat van het Kind. Deeze affcheiding van

de Placenta kan gefchieden , zonder dat een Val

,

Stoot, Slag, of eenig Geweld, daar van de oor-

zaak
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zaak zy , maar alleen door de enkele aanhegting

der Placenta aan een der punten van den omtrek-

des Lyfraoeders. «'t Gebeurt, integendeel, dik-

wils , dat dezelve zo vaft zit aan den Lyfmoeder,

dat zy 'er niet , dan door hulp der Konfl: , van

afgefcheiden kan worden , en de aankleeving is

dikwils zo fterk, dat men ze niet, dan met zeer

veel moeite, kan afhaaien. Dit heb ik verfchei-

de maaien ondervonden.

'Doch alle zulke redeneeringen geeven g&QXi be--

flifling over de oorzaak deezer Vlaagen ! Men
moet die ergens anders zoeken , dan in de be-

weegingen van 't Kind binnen den Lyfmoeder , of

in de aflcheiding der Placenta.

't Is bekend , dat de Lyfmoeder , die een Hei-.

rie Vrugt (Foetus^ bevat
,
grooter en wyder wordt

naar maate dat deeze Vrugt aangroeit , en , als!

dit Ingewand ten deele uitgefpannen is , wyken.

deszelfs Hals en Mond, op hunne beurt, tot ze-

keren trap : de Vezels , die op deeze plaats ge-

voeliger zyn dan in eenig ander gedeelte van den

Lyfmoeder, komen in famentrekking , en ver-

oorzaaken Pyn : dit zyn die Pynlykheden , wel-

ken de Vrouw heeft in den loophaarer Zwanger-

lleid , vooral wanneer de tyd haarer Verloffing

nadert.

De Lyfmoeder kan derhalve niet tot lamen-

trekking komen , zonder dat zyn Mond toege-

haald worde , en die toehaaling zal meer of min-

• IV. Deel.
"
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der aanmerkelyk zyn , naar de fterker of zwak-

ker perüng, welke de Lyfmoeder lydt, en naar

de gemakkelykheid , die zy heeft , om zig zelve

op het Kind in te trekken. Daar uit befluit ik,

dat de oorzaak der Pynen in de Verloflinge be-

ftaat: i. In de fterke perfing, welke het lighaam

des Lyfmoeders lydt van de Spieren des Onder-

buiks, die hem op het Kind drukken: 2. In de

rufting van 't Hoofd des Kinds tegen den inwen-

digen Mond , waar door dezelve tegen de Been-

deren gedrukt wordt ; alles door de werking van

't lighaam des Lyfmoeders op het Kind. Dus zal

telkens, wanneer de Lyfmoeder zig op de Vrugt

famentrekt, een fcherpe Pyn ontftaan , veroor-

zaakt wordende door het Hoofd op den Mond,

wegens de enkele drukking van 't zelve tegen de

Beenderen , die het gev/eld aandoen. Van dee-

ze Waarheid kan men zig overtuigen , door de

langwerpige gedaante , die het Hoofd des Kinds

genoodzaakt wordt aan te neemen , om zynen

uitgang te bevorderen.

•AmbrosiusParé, dien men aanmerken mag

als de herfteller der Vroedkunde , is de waare

oorzaak der Pynen van den Arbeid niet onbe-

wuft geweeft. Hy weet dezelven wel toe te

fchryven aan de verwyding van den Hals des

Lyfmoeders : „ want dit Deel , zegt hy , dat

„ rond is, kan zig niet uitzetten , zonder dat

„ de Vrouw veel Smerten lydt, uit hoofde van

,j de
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„ de Zenuwagtige Vezelen , die zig aldaar be-

„ vinden (*)".

Wanneer nu de Lyfmoeder tot zynen laatften

trap van uitzetting gekomen is, worden de Spie-

ren des Onderbuiks , alsdan uitermaate gefpan-

jien zynde, genoodzaakt zig famen te trekken:

de voorfte Wand van de Lyfmoeder
,

gekneld

door -de werkmg der Spieren en den weerftand

van 't Lighaam des Kinds, 't welk -zy bevat, is

tot inkrimpmg gedwongen. Uit deeze lamen-

trekking volgt , dat het Kind geen tegenftand kan

bieden aan de werking des Lyfmoeders; dat het,

dus benaauwd zynde, genoodzaakt wordt te wy-

ken, en, op zyn beurt, met zyn Hoofd, tegen

den Mond van den Lyfmoeder , die zig op den

zelfden tyd toetrekt , eene zo fterke drukking te

maaken , dat het fteunen van het Hoofd tegen

de Beenderen van het Bekken , de Moeder een

Pynlyk gevoel veroorzaakt. Zy zou zelfs die

Pyn niet kunnen uitftaan , indien de kragt der

Spieren en die van 't Lighaam des Lyfmoeders niet

verminderde en uitgeput werde , zo dat zy onr

gevoelig haare kragten voor een oogenblik ver-

liezen, 't geen noodwendig de Fyn doet ophou-

den. Zie daar de eerfte Vlaag. Deeze rufte

duurt tot dat die zelfde Vezelen haare kragten

w;e-

<'') Zie zyn XXVI. Boek, over de romt?fi/«^, Kap. I3f

JV. Deel. S 3
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wederkrygen , en dan werken zy van nieuws af

aan : de famentrekking van den Lyfmoeder en van

de Spieren des Onderbiüks neemt aanvang gelyk te

voeren, maakende de tweede Vlaag, en zo ver-

volgens. De voortgang en aanhouding deezer

Pynen, langs hoe korter op elkander komende,

verwydt allengs den Mond des Lyfmoeders, en

deeze verwyding kan niet gefchieden , dan door

de perling van het lighaam des Lyfmoeders op het

Kind. Deeze Pynen hervatten met meerder

kragt , naar maate het Hoofd van 't Kind verder

tuffchen de Beenderen infchiet, om dat hetzelve

den Mond zo veel fterker tegen die Beende-

ren knelt. In deezen toeftand lydt de Vrouw
20 geweldig, dat zy naauwlyks weder Adem kan

fcheppen, en dit heeft plaats in zodanige Vrouws-

perfoonen, welker Beenderen een weinig naauw

fchynen te zyn : daar in tegendeel die genen

,

welker Beenderen taamelyk wyd van elkander

ftaan, haare Kinderen met een zo groot gemak

ter wereld brengen, dat zy naauwlyks Pyn be-

fpeuren. En dit is een bewys , dat het onbe-

hoorlyke famenftel der Beenderen niet minder tot

de W^ee-en van 't Kinderbaaren toebrengt , dan

de gevoeligheid van den inwendigen Mond des

I^yfmoeders.

. Daar zyn Vrouwen , die , als de tyd haarer

Verloffing nadert
,

gednurig Pyn in de Lende-

nen hebben ; vooral zodanigen , welker ingang

van
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ran 't. Bekken niet wyd is , 't geen het uitko-

men van het Kind verhindert. Deeze Pynen

worden veroorzaakt door de rukking der breede

Banden van de Lyfmoeder , die
, gelyk bekend

is , haare aanhegting hebben in de Lendenen , we-
derzyds, naby de Nieren. Xj zyn zwaarder of

ligter, naar dat de rukking, welke deeze Ban-

den lyden van de famentrekking des Lyfmoeders,

fterker of zwakker is.

Bovendien is 't een dwaaling, te denken dat

het lighaam van den Lyfmoeder vatbaar zou zyn

voorPynen, in het Kinderbaaren ; want, zulks

zo zynde , kon dezelve in 't geheel haare wer-

king niet verrigten. Het bewys van deeze

Waarheid is niet ver te zoeken. De Spieren

,

die gefchikt zyn tot veele beweegingen , zouden

daar toe niet in ftaat zyn, ingevalle zy, telkens,

wanneer zy zig famentrokken, eenig Fynlyk ge-

voel hadden : alsdan zou het Deel, 't welk zy

moeten doen beweegen, zonder werking blyven.

Dit is dan een reden om te denken , dat de Pyn
van 't Kinderbaaren geen plaats heeft, dan in den.

Mond des Lyfmoeders , en in deszelfs drukking

of knelling, door 't Hoofd des Kinds, tegen de

Beenderen aan.

Dat men , om zig daar van te overtuigen , agt

geeve op eene Vrouw , die in den Arbeid is , en

welker Kind eenig ander Deel dan het Hoofd
aanbiedt: deeze zal niet meer dan middelmaatige

IV, Deel, S 4 Py-^
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Pynen hebben. Aan den anderen kant , wanneer

de Vroedmeefter een Vrouw verloffen zal , die

geen Wee heeft , terwyl het Kind met eenig ge-

deelte van het Lighaam voorkomt , en hy derhal-

ve genoodzaakt is, om de Voeten van 't Kind

te zoeken; zo gevoelt hy zeer dik wils, om niet

te zeggen altoos , den Mond des Lyfmoedcrs om
zynHand zig famentrekken , tot zulk een trap, dat

het 't gevoel van zyn geheele Hand en 't Ge-,

wricht verdooft, en de Vrouw lydt geen Smerte,

dan terwyl de Hand zig op den Mond bevindt

,

of wanneer hy ze tragt in te brengen.

Thans blyft 'er nog over, om de zaak zeker-

der te maaken , dat men bepaalc , hoe 't wezen

Jcan , dat een Vrouw nagenoeg de zelfde Pynen

lydt, wanneer zy van een by mtftek Kleme

Vrugt of een Zuiger verloft, of dat zy een Mis-

kraam heeft : waar van de reden my zeer klaar

voorkomt. Als de Lyfmoeder , naamelyk , zig

ontlaftcn wil van iets, 't welk zy bevat, zo trek-

ken alle de punten haares omtreks zig in , en

werken op dit Lighaam: of, dewyl de kragt den

weerftand veel te boven gaat , zo is de Mond
genoodzaakt toe te geeven , en zig te verwy-

den by de minfte drukking, welke de Lyfmoe-

der maakt op het Lighaam , om het te laaten door-

gaan , en deeze geweldige verwydmg kan niet

gefchieden , zonder dat de Vrouw eenige gevoe-

ligheid heeft van Pyn , naar reden van het Lig-

haam
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haam 't welk zy bevat , en den weerftand des

Monds van den Lyfmoeder.

Deeze Stof verdiende breeder uitgehaald te

worden. Men ziet, dat ik ze maar in 't korte

heb verhandeld. Ik zou gewenfcht hebben my

meer daar over uit te breiden , indien ik niet

weerhouden was geweeft , door de vreeze , om

de 'paaien des befteks van dit Werk te over-

treeden.
H.

IV. Deel. S5 PROEF-
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UITWERKINGEN
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OPIUM:
DOOR DEN Geneesheer
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(^Recueil de Medecine, Chirurg. ?barm. (j'c. Jan. 1755.

pag. 68.)

H^Sf^O ^ o i-^
'ijfcW^^ 0:St ;^00"O^ o'i5""5^;@i

ONder de Middelen die in de Geneeskunde

vermaardft zyn , is het Opium een der ge-

nen , welker Uitwerkingen men het grootfte be-

lang heeft naauwkeurig te weetcn. In een klei-

ne Gifte is hetzelve PynJftiUende : ook veroorzaakt

het dikwils eene Verheuging ; geeft dapperheid

en onvertzaagdhcid. De Turken , zegt men,

bereiden zig tot het Gevegt, door Opium te ge-

bruiken. In een bekvvaame veelheid brengt het

een zagten verkwikkelyken Slaap voort : als men

'er zeer veel van inneemt, baart het Beroerte of

een Doodflaap.

Alle
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Alle de Waarneemingen der Schryveren kor

men alleenlyk hier op uit : zy vergelyken het O-

f/um by den Wyn : die , 't is waar , fomtyds

van dergelyke Uitw erkingen is
; gelyk men ook

heeft gezien , - dat Menfchen , die 't Gebruik van

Sterken Drank gewoon waren , het gemis van

denzelven met Op'mm vervulden , 't welk hun

van gelyken dienft was. Doch , als men deeze

verfchillende Stoffen van naderby befchouwt , zo

komt het niet waarfchynlyk voor, dat zy beiden

een zelfde Werking hebben. Nog veel Waar-

neemingen zyn 'er noodig , eer men Uitfpraak

kan doen over de manier van werking der Slaapver-

wekkende ofGevoel-verdoovendeMiddelen (iSarcotica')^

en men moet zeer voorzigtig zyn in het Gebruik,

dat 'er van gemaakt zal worden, vooral indien

het de eerfte maal is , dat de Patiënt zig daar van

bedient. Dit is het eenige Befluit , dat ik meen

af te leiden uit de volgende Waarncemingen en

Proeven.

Ik weet , zo wel als alle Gencesheeren , dat

fommige Menfchen zeer aandoenlyk zyn voor de

Werking van het Opium ; die in Slaap vallen

,

bykans zo dra zy een vierendeel van een Grein

van 't zelve in de Maag hebben. Ik heb gezien,

dat zeker Man , frifch en gezond zynde , die

bezig was om ongezuiverd Optum , zynde in dat

Jaar ingezameld en eerfl: vcrfch van Konftantino-

polen gekomen, over te doen in nieuwe Vaten,

IV. Deel. zon-
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zonder eenige voorafgaande Verheuging, bevan-

gen werdt met geweldige Bedwelmdheden , die

niet overgingen dan door een zagten Slaap, van

een half Uur. Aan den anderen kant , hebben

vier Greinen Ofmm , in myn byzyn ingegeven

zynde aan iemaaid, die een onverdraaglyke Jeukt

hadt, geen de minfte Slaap of Ruft veroorzaakt.

Ook zou men, miffchien , door herhaalde Waar-

neemingen betoogen kunnen, dat 'er Pynen zyn,

pp v/elken het Opium geen de minfte uitwerking

heeft , maar die door geheel andere Middelen

worden geftild. Dit zal het Onderwerp zyn van

een nieuwen Arbeid, en van eenige Vertoogen,

die ik in 't vervolg zal uitgeeven.

Een Man , in r edelyke Gezondheid
,
grootCr

lyks afgemat , doordien hy verfcheide Nagten ag-

tercen , met zwaar Werken, zonder Slaapen,

hadt doorgebragt ; nam des avonds , te Bedde

gaande , vier Uuren na dat hy een zeer ligte

Maaltyd hadt gedaan , een half Grein gezuiverd

Ofhm in. Het was in 't heetfte van den Zomer

;

de Perfoon , die doorgaans zig weinig vermoei-

de, zynde agtentwintig Jaaren oud, mager van

Geftel , hadt het Voorhoofd en Aangezigt vol

Puiften: daar fcheen verder geen Ongemak in zyn

Ijghaam te zyn. Het eenigfte, dat hem kwel-

de , was eene Slaapeloosheid : zodanig , dat hy

gcmeenlyk aanftonds wel in Slaap viel, zo drahy te

Bedde kwam, maar twee Uuren daarna wakker

wierd

,
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wierd , zonder het overige van de Nagt weder

te kunnen ruften. Hy merkte op, dat, als hy

Opium ingenomen hadt , de twee eerfte Uuren

van de Nagt , door hem , Woelende werden

doorgebragt , doch vrolyk : hy veranderde dik-/

wils zyn legging in 't Bed , zonder eenige Pyn of

Ongemaklykheid. Dien tyd verloopen zynde,

raakte hy in flaap, en bleef drie Uuren ruften;

doch dan wierdt hy wakker, en bevondt zig in

eene Slaaperigheid , die hem onverwinnelyk voor-

kwam , fchoon 'er geen weezentlyke Slaap door

veroorzaakt werdt. Hy was droefgeeftig , ver-

moeid; hy waterde zeer weinig en hadt Hoofd-

pyn, welke hem den geheelen volgenden Dag

bybleef, met eenige Flaauwten, waar tegen een

weinig Limonade hem hulp verfchafte. Hy was

genoodzaakt veel te gaan Wandelen , om de al-

gemeene Verdooving zyner Leden te verdryven,

over welke van hem geklaagd werdt. Den ge-

heelen dag hadt hy geen Afgang , tegen zyn ge-

woonte; die nagt raakte hy, zo dra hy te Bed-

de kwam , in de ruft , en fliep zeven Uuren ag-

tereen, ontwaakende gezonden frifch.

De zelfde Man , eene gelyke Gifte van Of'nn»

in de Maand December ingenomen hebbende, nam
byna het zelfde waar. Zyn Slaap was langer en

dieper ; de Toevallen minder hevig ; de tweede

nagt bragt hy zonder onruft door , gelyk de eer-

fte. 't Gene hy in 't byzonder bemerkte , was

iV. Deel. een
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een foort van Pynlyke Zwakheid in de beide

Dyën, welke hy des Zomers niet gevoeld hadc.

De zelfde Perfoon , een geweldige Pyn heb-

bende in een holle bedorven Kies , ftak daar een

weinig raauwe Opium in; doch dit deedt weinig'

uitwerking, fchoon hy 'er veel ftaat op maakte,

en dus de Inbeelding tot zyn voordeel had. De
veellieid was miffchien een half Grein ; waar

van een gedeelte, met de Kwyl gemengd zyn-

de , van hem werdt ingezwolgen. 's Anderen'

daags hadt hy niet aUeen Pyn in de Kaak, maar

ook in 't Hoofd , waar op een gerufte nagt volg-

de, en hy ontwaakte frifch , zonder Kiespyn.

Het is my niet doenlyk geweeft, in dit Onder-

werp, met de Balans van Sanctorius te on-

derzoeken de reden van de fchynbaare tot de

waare Zwaarte des Lighaams , om de Proef te

neemen van de Eigenfchap der vermeerdering van

de Doorwaafeming, welke aan het Opt4m toege-

fchreeven wordt.

Een ander Man ken ik , hoog van Jaaren zyn-

de, uit Engeland afkomftig, die nooit de wer-

king van 't Opium ondervindt , voor 's anderendaags*

Deeze Waarneemingen Hemmen weinig over-

een met de aangenomen Stellingen , betreffende

de werking van het Opium , en de overeenkomft

die 't zelve met den Wyn wordt toegekend: een

overeenkomft, welke ik niet t'eenemaal zou wil-

len vernietigen, doch dje bepaald moet worden.

De
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De Heer Mead heeft opgemerkt , dat het

Ofturn geen dienil doet in de Dolheid (Mania),

Ik heb zulk een Patiënt onder handen , die door

middel van Wyn tot rufte gebrstgt wordt. Dee-

ze Perfoon , dertig Jaaren oud , is gek van Min-

nedrift en Bekommering , doch anders redelyk;.

hebbende alle nagten Overvallen van Dolheid,

die zyne Oppaffers veel te doen geeven. Om
hem tot ftilftand te brengen, fchreef ik een Haus-

tus voor , famengefteld uit Aq. Flor. Tilia ^ Gal--

l/i^ Sfennatis Ranarum; Sal volat. Cornu Cervi^

Liq. /inodytt. Hoffmanni , Cajioreum ^ Syr. Nym-
pha<e. Ik was zo ver gekomen , van hem drie

Uuren te doen ruften ; doch ongeduldig over zya
korten Slaap, en aangelpoord door de genen die

by hem waren, voegde ik 'er een Grein Opium

by ; weetende , dat men , in dit foort van Kwaa-
ien , de Giften van alle Geneesmiddelen groot

moet neemen. Hy hadt die nagt een Overval

van Dolheid
,
geweldiger dan ooit te vooren.

's Anderendaags , egter , zonder den moed op te

geeven , liet ik 'er twee Greinen by doen ; doch

ditmaal was zyne Woede zo groot , dat de Toe-

zienders 'er van fchrikten, en hy hadt verfcheide

Stuiptrekkingen in 't Aangezigt. Overdag be-

vondt zig de Patiënt afgemat , zwak en hieldt

zig ftil, doch men nam rukfprongen waar in zyn.

geheele Lighaam. De volgende nagt bragt hem:

het zelfde Drankje, zonder Opium, weder in de

rV. Deel. ruft.
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ruft , en deedt hem drie Uuren flaapen, Miflchieri

hebben andere Geneesheeren hetzelfde waarge-

nomen : raiffchien anders. Een enkele Waarnee-

ming geeft zekerlyk geen Grond om iets te be-

fluiten , maar zy levert Stoffe tot overweeging.

Dit is 't eenige, dat ik 'er uit wil opmaaken. Laat

ons het Opium in andere opzigten befchouwen.

Een Jutfrouvv van vyfendertig Jaaren , zynde

in redelyke Gezondheid , en die , tegen de Toe-

vallen van Kolyk , welken haar gewoon zyn, dik-

v/ils eenige druppels Laudan. L/q. Sydenhami ge-

bruikt , zonder eenige andere uitwerking , dan

Ruft en ophouding van de Pyn ; bezet zynde met

zwaare Kiespyn , leid' aan de Slaap van 't Hoofd

een groot Moesje, van ongevaar twee Greinen

Op/»m. Naauwlyks hadt zy 't zelve aangevoegd,

of zy werdt bevangen met een raazende Ylhoof-

digheid , vergezeld van Stuiptrekkingen in den

Mond , daar men de oorzaak van toefchreef aan

het Opium. Zy fcheurde het Pleiftertje af en

fmeet het weg ; wanneer de Ylhoofdigheid en

Trekkingen aanftonds ophielden , doch zy behieldt

een weinig Hoofdpyn , dat overgmg , zo dra de

Kiespyn weder aanvang nam. Want men moet

weeten , dat deeze Pyn ophield , zo dra de Yl-

hoofdigheid zig openbaarde. Ik heb zodanige

Moesjes of Hoofdpleifters fomtyds een ligten Slaap

zien voortbrengen ; doorgaans heb ik ze aange-

merkt zagtelyk Pynftillende te zyn.

Een
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Een jonge Vrouw , met Opflyging gekweld ,

hebbende twee Pilletjes van Cymglojfa ingeno-

men op 't Voorfchrift van een vermaard Genees-

heer, zeid' my, toen ik haar het zelfde Genees-

middel voorfteldcj, dat zy, door het mneemen

van twee zulke Pilletjes , een fterke Yllioofdig-

heid had gehad , welke niet overgegaan was , dan

door dezelven uit te braaken , zo als zy nog met

het Zilver-blad , daar men ze in gerold hadt , be-

kleed waren.

Alle de Pynftillende Middelen werken zeker-

lyk op het Zenuwgeftel. Men heeft Menfchea

gezien , de zodanigen niet te kunnen ontbeeren ^

waar van anderen , die 'er niet gewoon aan zyn,

de geweldigfte uitwerkingen en zwaare Stuip-

trekkingen krygen zouden. De gewoonte, van

Opum te gebruiken , heeft genoodzaakt toevlugt

te neemen tot de C'icuta ; waar van men een

Voorbeeld ziet in de Perfoon, daar FoNTANtiS

ons eene Waarneeming van nagelaten heeft (<?)*

De Slaapmiddelen zyn , aan de eene zyde , Pyn-

(lillende en Verdoovende , aan de andere zyde,

Prikkelende en Stuipverwekkende. Zy bevat-

ten iets Venynigs , en
,
gelyk ze niet op alle

Kwaaien en op alle Onderwerpen werken door

hunne Pynftillende Kragt, zo openbaart zig ook,

in

(fl) Rejponfa ^ Curationes Medictt. pag. 102,

IV. Deel. T
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in allerley Gevallen , hun Prikkelend Venyn met.

Ik hope, door de volgende Proef-Ondervindin-

gen , dit Stuk nader te zullen betoogen.

Proefneemwgen.

Een Hond , van niiddelbaare grootte , die zag

Wel bevondt , heb ik zeer groote Giften gezui-

verd Opium ^ dat tot Poeijer gemaakt was, in-

gegeven. Het Dier hadt, van dit Geneesmid-

del , een grooten afkeer ; men moeft geweld ge-

bruiken , om het hem te doen inzwclgen, duu-

wende het diep in de Keel en houdende den Bek

digt toe. Twmtig Greinen Opu/m hadden naauw-

lyks eemge de minfte uitwerking op den Hond.

Ik heb met een half Drachme , daar van
, geen

Slaap in hem kunnen krygen. Op zulk eene Gif-

te volgde, in den eerften opllag, een zagte tril-

ling door zyn gantfche Lighaam , en een foort

van Flaauwheid in de Oogen , die hy naar alle

kanten draaide : ook hingen zyn Ooren , en ik

bemerkte, dat het hem ten uiterfte moeielyk viel

de agterfte declen zyns Lighaams te beweegen.

Het Dier hieldt zig ftil, zonder Slaapen of Waa-
ken , om zo te fpreeken; maar, 't gene ik in 't

byzonder waargenomen heb, was eene aanmer-

kelyke veellieid van wit fchuimagtig Kwyl , wel-

ke hetzelve onophoudelyk uit den Bek loosde,

van het begin der Toevallen af, tot dat de Ver-

too
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fooning ge-eindigd ware. De toeftand van dee-

Een Hond bleef dus, geduurende vyf of zesUu^

ren, waafna hy gezond fcheen te zyn , drinkende

en eetende als te voeren ; 't welk door hem, zo lang

de werking van 't Op/V//;rduurdc , niet was gedaan..

Verfcheide Honden heb ik geopend , na hun

deeze Proeven te hebben laaten doorftaan, en ik

bevond , dat hunne Maag meer was uitgefpan-

nen, dan men die gewoonlyk in dit foort van

Dieren vindt. Daar waren minder Wormswy-

zc bewcegingen in het Gedarmte, gelyk de Hee^

ren Kau Boerhaave en Simson reeds op-

gemerkt hebben. Als de uitwendige Rok der

Darmen met de Punt van het Pennemes werdt

geprikkeld, zo ontftonden 'er mindel* beweegin-

ö:en : wanneer ik ze van binnen Prikkelde, verwekte

ik naauwlyks Pyn; fchoon de Pyn behoort tot

het inwendige van den Darm
,
gelyk de bewee-

ging tot het uitwendige.

Deeze Proefneeming is verfcheide nlaalen her-

haald geworden , en men kan op derzelver naauw-

keurigheid vertrouwen.

Een half Drachme Ofmn ontbonden hebben-

de in een half Mutsje Water, vulde ik daar me-

de een Klyfteer-Spuit , en bragt het in , door 't

Aarsgat van een Hond van middelbaare grootte^

ïk ftond verbaasd , op eene zeer fchielyke wyze
alle de Toevallen te zien ontftaan, die ik in de

andere Honden waargonomen had. Het Beeft

IV. Deel, Ta raak-
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raakte geen druppel van deeze Darmfpoeling

kwyc, maar loosde uit den Bek, insgelyks, een

groote veelheid Schuim : hec hadt een Beeving

4oor zyn gantfche Lighaam , en de agterfte dee-

len fcheenen byna geheel Lam te zyn : de Kop
hing en viel als van zelve, wordende door het

Dier niet dan met fchrik opgeheven. Het fleep-

t€ zig , met de voorfte Pooten , van de eene

plaats naar de andere : men boodt hetzelve Wa-
t-er aan , doch het wilde niet drinken ; zonder

dat het egter daar een afkeer van fcheen te heb-

ben. Na dat ik het in deezen ftaat gelaten had,

vond ik het 's anderendaags frifch en wel. Dee-

ze Froefneeming is maar eens gefchied en ver-

dient herhaald te worden.

Devi^yl ik begeerig was , om te w«eten wat

'er gebeuren zou , wanneer men Optum in de

Bloedvaten fpoot , zo bond ik een taamelyk groo-

ten Hond op een Tafel vaft, en; nadat ik, in

eene vry kleine uitgeftrektheid, de Schenkel-A-

der van de omringende deelen gefcheiden , en zo

veel Bloed had laaten uitloopen als ik 'er van 't

Opiaat wilde inbrengen ; fpoot ik 'er 30 Gremen

Opum in , ontbonden zynde in Water , dat by-

kans even zo warm was als het Bloed. Als men

zodanige Infpuitingen aan een leevend Dier in 't

werk wil (lellen, dan is men genoodzaakt by wei-

nig tefFens, en met veel voorzigtigheid, voort te

gaan, want anders kan vWater alleen geweldige

Toe-
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Toevallen veroorzaaken. Toen deeze eerfte Ver-

tooning over was, het Dier los gemaakt en de

Wond wel verbonden zynde; befpeurde ik, in

't zelve, een ligte Beeving, eene kortuondige

Slaaperigheid , en 'er kwam fchuim in den Bek :

doch alle die Toevallen waren veel ligter , dan ik

in de voorgaande Omftandigheden waargenomen

had. Deeze Proefneeming is verfcheide maaien

herhaald, en ik kan verzekeren, dat de vermen-

ging van 't Opium met het Omloopende Bloed

,

in een Hond, van niet zeer merkwaardige uitwer-

kingen is.

Eindelyk maakte ik, in een Hond van middel-

maatige grootte , eene Wonde dwars over de

Dye, zorgvuldig in agt neemende, dat dezelve

niet dieper dan het Celluleus Geweefzel of Vet-

vlies doorgmg. Daar in deed ik 24 Greinen ge-,

pulverifeerde Ofium ; ik bragt de Lippen van de

Wond aan een, ea leid 'er een ftyf Verband op;

laatende toen het Dier loopen. De Toevallen open-

baarden zig fchielyk ; de Hond liep aanftonds met-

hangende Ooren; de Tong uit den Mond; de

Oogen verwilderd: hy loosde uit zyn Bek een

groote menigte Schuim. Ten laatften viel hy in

Slaap, doch als tegen wil en dank, fchynende

wakker te willen blyven; daar na rees hy weer

cp, met geweldige Stuiptrekkingen; eerft in deir

Staart, vervolgens in 't geheele Lighaam : de

Slaap zelf ging met Beeving vergezeld. Ik ver-

IV. Deel. T 3 wagt-



a82 Proefneeminsen over de

wagtte, ieder Oogenblik, hem in de Stuipen t©

zullen zien blyven; dach de Toevallen duurden

te lang. Na dezelven^ verfcheide uuren agter-

een , op gelyke wyze te hebben zien aanhouden,

zó begaf ik 'er mj van daan , en , na verloop

van eenige Uuren te rug gekomen zynde , vond

ik den Hond dood. Ik opende hem , en vond de

Maag en Darmen zeer met Lugt opgefpannen.

Hy was geheel ftyf, fchoon men voorgegeven

heeft , dat de Turken op het Slagveld gevonden

worden met beweeglyke Geledingen ; wegens

het dagelyks gebruik , dat zy maaken van het 0-=

f;um. Het Bloed kwam my niet rooder noch

vloeibaarder voor, dan in een ander geftorven

Dier. Deeze Proefneeming is maar eenmaal ge-

fchied ; want , dewyl zy in geenerley Qmftandigi

heden bedrieglyk kon zyn , heb ik het niet noo-

dig geoordeeld dezelve te herhaalen.

Zonder twyfel zou ik , uit deeze Ondervindiri-

gen , te fchielyke Gevolgtrekkingen kunnen maa-

ken. Indien men het Werk van den Geleerden

Doktor MeAD over de Venynen leeft, en agt

geeft op de Proeven, die daar in omtrent het

Vergift van de Adder te berde gebragt zyn ; zo

2al men veeleer genegen zyn het Opium aan te

merken als eene zelffiandigheid , die op de Zenu-

wen werkt, en welke, als zy onmiddelyk daar

aan gevoegd wordt, alle haare kragt en werking

§efent. Te meer, aangezien, (welke ook de

Waar-
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Waarneemingen mogen zyn, die de Verfchyn-

zelen van 't Opnm onder het Bloed gemengd

,

uitleveren ,) het Vergift van den Ratelflang , dat

openbaarlyk op de Zenuwen werkt, geene de

minfte kragt oefent op het Bloed ; fchoon deeze

Toevallen van die der ongeregelde werking van 't

Zenuw-Geftel afhangelyk zyn. Doch 't is myn
voorneemen niet, my met Giflingen op te houden.

Ik zal myn doelwit hebben getroffen , indien 'er

uit deeze Ondervindingen beflooten worde, welk

eene voorzigtigheid in het gebruik van O^mm , zo

uit- als inwendig, wordt vereifcht.

H.

T 4 AAN-



AANMERKINGEN
O V E R D E N

KOMEET,
Die in dit Jaar 1759 gezien en waar-
genomen is; waar uit blykt, dat

HET inderdaad DE KoMEET
VAN 't Jaar 1682 is

/ geweest:

met eenige

B.YVOEGZELS
OMTRENT ANDERE

KOMEETEN;
Doott DEN Heer

NIKOLAAS STRUYCK,
Lid der Koninglyke Sociëteit van Londen , der

Hollandfche Maatfcbappye te Haarlem en

Correfpondent vaii de Akademie der

Weetenfcbappen van Parys.

TT^t langduurig agterblyven van den Ko-

meet , wiens Wederkomft men omtrent

deQ-



Qvm. DEN Komeet deezes Jaars. 28^

4eezen tyd verwagtte ^ heeft veele Mcnfchen

meer en meer verfterkt in hun Gevoelen, dat

niemand in ftaat was om de Verfchyning van een

Sraartfter te voorzeggen: een blyk, waarlyk;,van .

hun weinige kennis in de Sterrekunde. Immers

dit agterblyven van den Komeet ftrekt veeleer tot

beveftiging van de naauwkeurigheid der Voorzeg-

ginge van den Heer Halley, die uit verfcheide

Omftandigheden heeft bellooten gehad , dat hy zig

niet eer , dan in 't end van het voorgaande of in 'c

begin van dit Jaar, vertoonen zou (*). Voorts

heeft de Heer CLAiRAUT,in Vrankryk, door

cene ongelooflyke moeite berekend, dat dezelve

niet eerder by den Aardkloot zou komen ^ dan iiT

't laatft van y^^/vV of in 't begin van A% deezes

Jaars C<^) ; 't welk ook gebeurd is.

Ik heb, voor eenige Jaaren , uit de Ondervin-

ding aangetoond , dat deeze Komeet zyne Om-
loopen om de Zon niet in even veel tyds vol-

brengt ; waar van door den Heer Halley reden

gegeven was, uit de Werking der andere Pla-

neeten op denzelven , wanneer hy ze voorby

paffeert (c). Dit kan niet alleen in de Stand en

Hel-

(a) Zie , daar omtrent , zyn eigen Woorden , Jn het

Ilde Deel deezer Uügezogte Ferhandelingen ; bladz. 496-

(6) Dit blykt uit een Brief van den tieer Abt de la
Caille.

(c) De Verhandelingen, als boven, bl. 494.

JV. Deel, T 5



286 Aanmerkingen over den Komeet, '

Helling, maar ook in de figuur van den Loop-

kring , een aanraerkelyke verandering maaken,

Gemeenlyk is men gewoon de Plaats van de

Komeeten, op een gegeven tyd, te berekenen

volgens de Onderftelling , dat .het gedeelte van

haar Ellips, in 't welke wy ze zien , de Eigen-

fchappen heeft van een Parabool , en dit maakt

zo weinig verfchil , dat dus doorgaans de Bere-

kende Lengte en Breedte , indien de Bepaaling

van den Weg naauwkeurig is, nagenoeg met de

Waarneemingen overeenftemt. Indien egter de

Berekening volgens de Eigenfchappen van de El-

lips gedaan wordt, zo komt het nog nader over-

een. De Heer Halley heeft daar van de Proef

genomen op den Komeet van 't Jaar 1682, die

hy, volgens de Stelling van een Parabolifchen

Weg, berekend hebbende uit de Waarneemin-

gen van den Heer Flamsteed, nog eens vol-

gens den waaren Elliptifchen Loopkring be-

rekende : vindende , na dat de Waarneemingen

van de Refraótie gezuiverd waren , het als

volgt C^),

Ao,

(d) De Motu Cometarum in Orbihus Ellipticis, Lgnd,

Ï749.
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JVaare

19. lö.

20 15

21. 8.

21.16

22. 8

29- 8.

30- 7

31. 8.

I. ?
4. ?•

5. !
8. 7.

9. 7.

Waargen. 1 ^aarg

.

Lengte. Breedte

38|a
3H|-
21 —
19'»:^

8J—
20|:^

45
—

21

33
—

22 --

,32
—

16—
26 m

18.15. 5

24-4755
29-37-5I

1.58. o

6.30 8

12.3555

15 34-42
18 16.20

Berekende

Lengte.

20 28.
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1607 en 1682 , daar omtrent gedaan zyn ; naa-

meiyk men vondt

Anno

I607
1682

Anno

1607
IÖ82

De Klimm Knoop
van de l Ster van
Aries.

ür.Min.Sek.

V 22—50—12
V 22—42— 20

r 22—35—20

Helling van
den Loop-

kring.

Gr. Min Sek.

17-56- O
17— 2— O
17-50- O

Plaats van'tPe-
rihelium uit de

Zon te zien.

Gr.Min.Sek.

yf 5— 4*^12
yp 4—37—20
•^ 4—12— I

Perib. af-

Jiand van
de Zon.

5*5700

58öb'o

58328.

De Komeet in 't Perih. ' De Loop, uit

O. Styl t. V. Londen. de Zon te

zien,

Dag.Uur.Min.")

Aug. 24—21 — 18 Tegen de
Okcob. ló— 3—50 r' Orde der
Sepc. 4— 7—39J Tekenen.

Dewyl de Waarneemingen van Apianus,

op 't Jaar 1531 , waar uit de eerfte Weg bepaald

is , niet net waren , door gebrek van genoeg-

zaam naauwkeurige Werktuigen ; zo is , in ee-

nige opzigten , daar omtrent een merkelyk Ver-

fchil met de andere Wegen: doch zo groot niet,

of men kan veilig beflaiten , dat dit ook de zelf-

de geweeft is. Ik heb voorheen de redenen ge-

meld (
Z') , die my deeden denken , dat de Staart-

fter , van welke in een Latynfche Kronyk van

Ooftcnryk verhaald wordt , dat hy in y^'ny van

't Jaar

(ƒ) Lileiding tot de Algemeens Kennis der Kornetten ^

Atnft. 1740. p. To.



DIE ziG IN DiT Jaar vertoond ijeeft. ^89

?t Jaar 1456 ontdekt en een Maand lang waarge-

nomen werdt , ook de zelfde Komeet is geweeft.

Voorts heb ik my verbeeld , dat de Komeeten,

die in de Jaaren 138a , 1305, 1230 en 1155 zig

vertoond hebben ; ook wel de Komeet , die 't

laatftin 1682 gezien was, konden zyn geweeft C^).

In 't Jaar 1006 heeft zig insgelyks een Staartiler

vertoond , die dertien Nagten lang omtrent het

Paafchfeeft gezien werdt Qh). Dit is zekerlyfc

ook de Komeet van 't Jaar 1682 geweeft, en dus

zyn, in omtrent 753 Jaaren, tien Omloopen be-

greepen ; of de Middelloop gefchiedt in omtrent

75. Jaar, gelyk ik ze te voren bepaald heb QiX

Aan den laatften Omloop, van 't Jaar 1682 tot

1759, heeft de Komeet omtrent q6k Jaaren he-

fteed : welke ongelykheid door de gemelde Oor-

zaaken wordt te weeg gebragt. De Omloop van

't Jaar 1531 tot 1607, is ook geweeft over de

76 Jaaren.

Om nu te komen tot de laatfte Verfchyning

Tan deezen Komeet, wiens flaauwe gedaante

veelen heeft doen twyfelen ; om dat zy een zeer

groote Staartfter verwagtende waren iK). Meji

heeft

{g) TXt de KorU Befchryvinsi van de Staartjlemn , p.

{h) DezelMe, p. 219.

(O Pag. 281.

(%^ Zie het II. DïEL deezer Verhandeliiigen , pag. io%»

IV. Deel.



Ugo Aanmerkingen oVek. den KoMÈEt,

heeft hem al vroeg in 't Jaar gezien , op veffchei-*

de Plaatfen in Duitfchland , waar van het Berigt

naar Farys gezonden is geweeft, aan Mr. de l'Isle,

die 'er twee of drie Maauden daar na eerft kennis

van gegeven heeft, als hebbende de Staartfter zelf

reeds in January gezien en waargenomen. Te

Lehzig is een Boekje van de Waarneemingen en

Omftandigheden daar omtrent , uitgegeven. Men
zag den Komeet ook te Bofion , in Nieuw En*

geland. Men heeft hem ook gezien in de Ha-

ven van Ville-Franche , aan de Middellandfche

Zee , 's morgens , voor 't opgaan van de Zon.

Een Schipper , bcwellen Kaap Spartel zynde, zag

hem van den 30 Afnl tot den 3 Mey : de Ko-

meet kwam te 7 Uuren 's avonds op en ging te-

gen 12 Uuren onder. Op den laatftgemelden dag,

en eenige volgende, heb ik hem ook gezien, ftaan-

de by den Waterflang , omtrent daar de Voet

van den Beker is , en van daar liep de Komeet

naar het Sextant van Hsvelius. De Heer de la

Caille heeft my de Waarneemingen gezonden

(/) , die door hem zelf op deezen Komeet ge-

daan zyn , als volgt

:

(J) In eea Brief uit Parys, gedagtekend den 2 ^any

X759.
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BYVOEGZELS
OMTRENT EENIGE ANDERE

K O M E E T E N.

Ds Komeet van V jfaar 1750.

IN 't Jaar 1750, den i\ January, 's avonds te

vyf uuren, zag de Heer Wargentin, te

XJffal in Sweeden , met eenige andere Perfoonen

een Komeet , ftaande in 't Weftzuidweften by

het Sterrebeeld van Pegafus: de Staart was om-

trent 2 Graaden lang. Den volgenden Avond
krcegen zy deeze Staartfter wederom in 't gezigt,

Den 23 en 24 was het een betrokken Lugt. Den

25 vertoonde zig de Komeet aan hun voor de laat-

fte maal. De fchynbaare Loop is geweeft met

de Orde der Tekenen Qtn).

Deeze Komeet fchynt in alle opzigten te gely-

ken naar den genen, die in 't Jaar 1672 door

Flamsteed waargenomen is («)•

T)e Komeet van "^t^aar i'JZ'].-

Anders is 'er , na 't Jaar 1748, myns weetens

geen

O») Zie ®« ^ón. (gdjttJtb. ZUH\m bet ^fOcnfdjrtfte»

^(janbliingen / het xiv. Deel.

(n) Zie myne korte Befchryving der Komesten, Amft.

17^0. p. 269.
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geen Komeet gezien, daar men zekere Berigten

van heeft, voor die van 't Jaar 1757, waar van

ik voorheen reeds de Bepaalingen opgegeven

heb (o).

De Komeet van "'t 'yaar 1758.

Ik heb een Brief gelezen van Chr. Gart-
NER, wegens een Komeet , dien hy in dat Jaarm
Saxen had gezien (ƒ). Inde Nieuwspapieren heeft

men federt een Berigt gevonden uit Farys van den

17 ISovemher 1758, luidende aldus: „ de Heer

„ del'Isle, Aftronomiftvan de KoninglykeA-

„ kademie der Weetenfchappen en van de Marine^

„ heeft den 31 laatftleeden de Eer gehad, van

„ aan den Koning een groote Kaart te overhandi-

„ gen, vervattende de affchetzing van den weg,

„ der Komeet, die in deeze Stad , op het Ohfer-

„ vatonum van de Marine, door den Heer Mes-

„ sier. Kommies der Marine, waargenomen

„ is". Maar deeze Heeren hebben hunne Obfer-

vatiên aan geene Liefhebbers der Stcrrekunde wil-

len mededeeien, zelfs niet aan de Leden van d&

Akadcmie der Weetenfchappen ; 't welk ik zeer

wonderlyk vind. Al wat daar van uitgelekt is

,

daar

(e) In het II. Deel deezer Ferbandelingen, blodz 631.

(/)) Deze Brief was den 8 November 1758 gedagtekend.

IV. Deel. V



^94 Aannerkiiïgeiï vaiï den Heer Struyck,

daar omtrent heeft men zig met de Kouranten

moeten behelpen : zynde als volgt.

„ De Heer Messier zag den Komeet s'mor-

„ gens, op den 15 Augujius 1758, by den Voet

5, van den Voerman, die zig naar 't Noorder

„ Hoorn van den Stier uitftrekt. Hy hadt des-

„ zelfs Loop omtrent 2' Maand nagegaan, tot

„ den 28 Ocioher^ wanneer dezelve het Geftern-

„ te Hyades even doorgeloopen was. Voorts

„ was het flaauwe Schynzel van deezen Komeet,

„ geduurende al den tyd dat men hem te Parys

5, heeft gezien, de eenigfle hinderpaal niet ge-

„ weeft, waar door men belet werdt, om zyn

„ plaats aan den Hemel naauwkeurig te bepaalen

;

5, maar men heeft de moeite moeten neemen , om

„ door middel van het Teleskoop de ftandplaats af

„ te paffen van meer dan honderd kleine vafte

„ Sterretjes , welken de Komeet voorby paffeer-

5, de , die op geene Hemelkaart , noch m eenige

„ Lyft der Sterren, te vinden waren".

Men verhaalt uit Londen , dat dceze Komeet

è.cr\. iSymy aldaar reeds was gezien, in den Wa-
genaar ftaande, doch ongemeen flaauw en klein,

kunnende niet gezien worden dan met een Verreky-

ker, waar mede hy gevonden was. Den ic^Jaly

zag men hem te Dolkowitz in Saxen, 's morgens

te I Uuren , met het bloote Oog.

B^
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Bedenkingen over den Omloop van verfdeidc

liotneeten.

Behalven de Omloopen der drie Komecten van

1532 (;?)»
^^^° ^^ ^^^^' ^^^ ^^^^ ^^ Heeren

Newton en Halley, gevonden waren, heb ik

'er van tyd tot tyd nog eenige ontdekt, en an^

deren als waarfchynlyk voorgefteld. Thans zal

ik hier een Lyft laaten volgen van alle zodanige

Komeeten, die volgens de Cometam^ of"Werk-

tuigen welken ik van de Komeeten heb laaten maa-

ken , naar malkander fchynen te gelyken. Van alle,

die in de eerfte Kolom ilaan, zyn de Bepaalingen

der Loopkringen uitgerekend,behalven de tweede

van 1618. In de tweede Kolom ftaat, tegen ieder

Komeet over , het Jaar der Verfchyninge van

een Komeet, die my toefchynt dezelfde te zyn

geweeft. Men moet egter nog onderzoeken, of

in dien tuffchentyd van Jaaren ook meer dan één

Omloop begreepen zy. Daar agter worden de

Bladzyden aangeweezen , van myn Werk over de

Komecten, dat in 't Jaar 1753 uitgegeven is; daar

ik van dezelven gefproken heb, behalven die daar

het Sterretje by ftaat, 't welk ziet op myn voorig

Werk, dat in 't jaar 1740 is gedrukt.

Ao.

(q) Hal LP, Y JJlronomicB Cometkce Syno^iit pag. 389.

IV. Deel. Va



Ê9<5 De Omloop van eenige Komeeten.

Ao. 1337 . • • Ao. iffS . . . Bladz. 19 en tOw

iffö .... 1264 Ï09

ifpö .... i6j6 37 en 38.

1618 de Eerfte . 1739 66.

l<Ji8 de Tweede 1316 31.

l6^z (r) . . . 684.

166^ .... 1066 lóinde^aTt'

tekening.

sSjt .... 175:0 uit de

Sweerlfche Verband.

1677 .... ifSa de Tweede. BI. 258 en a)'9.

Korte Jiefchr. der Kom.*

168^ .... 151^ .... 24..

1702 de Tweede 1402 de EotRc . 22 en 25.

1707 .... ifr7 . . . . fö

1718 .... 1298 .... 110.

1737 .... if39 .... 62

1743 de Tweede 1^82 .... 77.

1743 de Laatfte . 1538 .... Sf enz.

(f) Dat deeze Komeet in omtrent 138 Jaaren om de

Zon loopt , heb ik beweezen in onze Inleiding tot de

Kennis Her Komeeten, gedrufet te Amfterdam Ao. 1740,

van pa^. 18 tot pag. 21. Zoo dat dezelve omtrent het

Jaar 1790 ftaat wederom te komen.

WWVWWvwwV
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WAARNEEMINGEN
Omtrent de Lugts-gefteldheid , Weder en Wind j

te AmsteldaMj in /^r;/ 1759.

Barometer.
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De Wind veranderlyk.
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WAARNEEMINGEN
Omtrent de Lugts-gefteldheid , Weder en Wind,

te Amsteldam, in Mey 1759.

V.
Barometer.

's mirg. '1 midd. 'snv.

1 29.9
3 — 10

3 30. o\

429. TI

5 - 6
ó— 8i
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WAARNEEMINGEN
Omtrent de Lugts-gefteldheid , .Weder en Wind,

te Amsteldam, 'mjmy 1759.



WAARNEE iMINGEN
OVER DEZIEKTEN

TE

amste;ldam,
In de Maanden April, Mey enyuny, des

Jaars 1759.

GEduurende de Maanden April en Mey , heb-

ben wy weinig Regen en veel Noordely-

ke Winden gehad, tot dat, in 't midden van^w-

»y, het Aardryk, nu en dan eens, door ftyve

Regenvlaagen bevogtigd werdt. De Barometer

heeft den meellen tyd boven de 29 Rynlandfche

of 30 Engelfche Duimen geftaan. De Thermome-

ter is niet veel boven den Graad van Gemaatigde

Warmte geklommen , dan in de laatfte helft van

de Maand Jitny. Den 20 van die Maand was

dezelve, hangende tegen *t Noordweften , buiten

de Zon , 's namiddags te drie Uuren
, gereezen

op 73 Graaden , en , daar 'er de Zon op fcheen

,

ftondt hy op 95 Graaden. Den 21 vondt men

den Thermometer , buiten de Zon
, 90 Graa-

den , en in de Zonnefchyn 104 Graaden hoog.

Dit was al een vry groote Hitte : want in 't

voorgaande Jaar 1758 is de Thermometer op

't hoogft geweeft , den 7 jfnny , 86 Graaden,

en in de Zonnefchyn 89 Graaden. Ook komt

deeze Hitte byna overeen met de overgroo-

te
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te Hitte in de Maand ^///y 1757; maar toen was

d€zelve langduuriger , hebbende tien dagen aan-

gehouden , op de volgende wyze

:

'sMidd.tedrieUur.

Thermometers-Hoogte.
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ten , in het zelfde foort van Koortfen , die in ee-

nigen egter irregulier, in andere dubbelde Afgaan-

de Koortfen waren , zynde meeftendeels hard-

nekkiger en traager tot Geneezing. Zy gingen

vergezeld met llhoofdtghetd ^ Braakmgen en de

hevigfte Kolykpynen ; waar toe mogelyk het droo-

ge S^üzoen, de fcherpe Noordewinden, alsook

het onmaatig eeten van onrype Kruisbefiën , die

in dit Jaar vroeger dan gewoonlyk en overvloe-

diger zyn geweeft , veel toegebragt hebben. Im-

mers de aandoening , daar door veroorzaakt op

den Zenuwagtigcn Rok van het Gedarmtc , heeft

die zwaare Kolykpynen kunnen te wege bren-

gen, welke van fommigen gehouden zyn voor

het Kolyk van Poitou, om dat de zelfde Midde-

len tot Geneezing fomtyds dienftig waren , die

men in dat foort van Kolyk aanpryft, maar zy

gingen fomtyds over met zagte Laxeerende Midde-

len , die in 't Kolyk van Poitou de Pyncn doen

vermeerderen
;
gelyk ook in deeze Lyders , fchoon

langzaam doch eindelyk gered
,
geene Lammigheid

is overgebleeven : daar nogthans het Kolyk van

Poitou niet kenbaar genoemd kan worden , voor

dat hetzelve van Lammigheid der Leden gevolgd

wordt. Veelen zyn met den Afgang kwyt ge-

raakt een menigte van helder witte, Glasagtige

en koude Slym.

B E-



B E R I G T
N o o P E N S

TWEE KINDEREN,
VAN EENE ZELDZAAME

DIKTE EN GROOTTE.
'<^'qWW& gt o o o e e ö"ö"0 o o o 0!^

VOor eenige Jaaren is in de voornaamfte Ste-

den van de Nederlanden te zien geweeft

een Meisje van omtrent drie Jaaren , 't welk tot

verwondering van alle Aanfchouwers ftrekte,

wegens de verbaazende zwaarte, dikte en groot-

te van haar Lighaara ; zo dat het veelen ongeloof-

baar voorkwam, dat dit Kind niet ouder zou

zyn. Het woog honderd Ponden , zynde om
den Middel over de vier Voeten in den omtrek,

en byna ook zo lang. Dit Meisje, van verftand

niet onbedeeld en zeer gefpraakzaam , was in de

Maand Maart 1750 :, te Eifenach in Duitfchland,

gebooren : hebbende tot Vader een taamelyk fterk

Man , doch een zwakke Moeder. Het Kind zelf

fcheen zo leveloos , dat de Vroedvrouw het aan-

ftonds doopte-, doch na verloop van twee Maan-

den wierdt het frifch en tierig, gebruikende veel

Schaape-Melk in plaats van Zog , waar door het

zo toenam , dat het , nog geen Jaar oud zynde

,

reeds zeftig Ponden woog. Vervolgens gaf men

het dik Bier en Kofiy met Room te drinken , doch

IV. Deel. het
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hec at weinig. De Ouders zyn 'er naderhand

mede gereisd op de ICermiffen , in alle voornaame

Steden , en hebben 'er veel Gelds mede gewon-

nen. Eindelyk, in de Mey-Maand 1753, op de

Jjeipziger Mis zynde, overlaadde het zig zoda-

nig met Koffy en Wyn , dat het , onder fpeelcn

en lachen , aan een zwaare Hoeft verftikte («).

Niet minder zeldzaam is een Jongetje, 't welk

in November 1754, in 't Bisdom Rennes in Vrank-

ryk, ter wereld kwam. Dit Kind , zeven Vieren-

deel-Jaars oud zynde , begon zeer fchielyk tegroei-

jen, inzonderheid aan zyne Teeldeelen. In den

Herfft van 't Jaar 1 757 , hadt het de langte van over

de drie Voeten , en was om den Middel twee

Voeten in den omtrek. De Mannelykheid ver-

toonde zig als die van een volwaffen Menfch.

Het kon zes-endcrtig Ponden Gewigts van den

Grond opligten , zonder vermoeijing. Ten op-

zigt van 't Verftand fcheen het de Kinderen van

zyn Jaaren niet te overtreffen (^).

(a) Nov. Aüa Pbyfico Medica
, five Epb. Nat. Curiojor,

Tom. I. p. 225.

(6) Recueil de Medscine , Chirurgie , &c. Septemb, 1757.

p. 221.



Waarneemingen
o V E R D E

SMAAKDEELTJES
D E ]l

LIGHAAMEN:
DOOR DEN Hees.

P. L Ü C H T M A N S,

'Doktor in de Geneeshmdti

( Specimen Pbyjico-Med, Inaugurale , de Saporibus £=?

'Gujiu. Leidffi 1758.)

TOt verkrygifig der Doktoraale Waardig-

heid in de Geneeskunde , heeft deeze

Heers, Zoon van wylen den Leidfchen Akade-

mie^Drukker enBoek-Handelaar, Luchtmans^
het Onderwerp zyner Inwyding-Redenroering

genomen van de Smaak ^ en tot opheldering van

hetzelve een menigte Proefneemingen in 't werk

gefteld , om eenig meer licht te verkrygen , dart

men tot nog toe gehad heeft > wat eigentlyk dé

£maakdeeltjes in dè Smaakende Lighaamen zyn^

waar zy hunne Indrukkingen maaken , en op welk

eene manier. De Verhandeling , met eenige Plaa-

ten opgehelderd 5^ is opgedragen aan zynen Oom ^

IV. Deel.
*

X öêii
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den Hoog Geleerden Heer P. van Musschen-

B ROEK, die het Hoogieeraars-Ampt in de Proef-

Ondervindelyke Natuurkunde , op de Hooge

School van Leiden , in zynen ouden dag nog met

zo veel luifter waarneemt.

Nieuwe Proefneemingen, gedaan met een kun-

dige Hand en een keurig Oog , zyn het voornaa-

nie Onderwerp deezér Uitgezogte Verhandelin-

gen. Dit overreedde ons , om den Leezer dat

gedeelte der Differtatie, 't welk de Waarneemin-

gen betreft , in 't Nederduitfch vertaald , onder

't oog te brengen , laatende de menigvuldige en

zeer verfchillende Denkbeelden der Ouden, over

de oor-zaak en oneindige verjcheidenheni der Smaa-

ken ; of zuiver JVater fniaakeloos zy of met ; m
-welken trap de Smaak der Stoffelyke Lighaamen over-

eenkomt met de Aandoening , die onze Werktuigen

daar van hebben , en dergelyken , onaangeroerd.

Alleen zullen wy den Heer Doktor woordelyk

volgen , in 't gene hy § lo zegt , omtrent het

gene, daar men in de Smaakende Ligbaamen voor-

fiaamelyk op te letten heeft 3 en of de Zouten het

alleen in dezehen zyn , dio de Aandoening van

Smaak in ons kunnen baaren?

„ Indien wy met de Scheikundigen te raad

„ gaan, Czegt zyn Ed.) en letten op de vier Be-

„ ginzels , hier voor opgeteld, in welken alle fa-

„ mengeftelde Lighaamen ontbonden worden door

5, de kragt van 't Vuur , zo kan men toeftaan

,

w dat het Waterige ^ Brmdbaarf en de Aarde,

5, zui-
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zuiver of op zig zelf genomen , volftrekt fmaa-

keloos zyn ; dies 'er 't Zo^/t alleen overblyft

,

't welk , aan de Tong gebragt zynde , Smaak

kan verwekken. Doch, behalve die vier, heb-

ben de oude en laater Scheikundigen een vyfde

Beginzel gevonden , dat van alle de vier opge-

telde verfchilt , en derhalve door hun het

Vyfde Wezen ( Quimeffentia ) of Vyfde Ele-

ment (want door EJfenüa verllonden zy 't

zelfde als 'Ekmentum^ genoemd is. Dit Begin-

zel is ook, gelyk de vermaarde B o ERHAA VË
heeft aangemerkt ('*) , uit hoofde van zyne be-

weeglyke doordringendheid, zyne uitneemen-

de fynheid en allerkragtigfte vlugheid , de Heer-

fchende geeft (^Spiritus Re&or) getyteld gewor-

den. Dit Vyfde Wezen, nu, deezeHeerfckeft-

de Geef, is voornaamelyk datgene, waaraan

een Lighaam van alle anderen onderfcheidcn

Smaak en Reuk gewaar worden: want zo dra

deeze Geeft is vervloogen , blyft 'er niets dan

eene Smaak- en Reuk-, ja bykans geheel krag-

tefooze Stoffe over.

„ Men vraagt, nu, wat deeze Quintejpnue^

en welke haare Natuur zy ? Doch hier omtrent

„ is zo veel duifterheid , dat de Scheikundigen

„ haauwlyks op zig durven neemen te bepaalen ,

„ of

(*) Chemicc. ToM. I. p. 75-

IV. Deel. X 2
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of zy onder de vafte of vloeibaare Lighaaraeiï

behoore: want haare fynheid is zo groot, dat

zy nooit taitbaar heeft kunnen behandeld , of,

van andere Beginzels gefcheiden, en afzonder-

lyk,uit de Voorwerpen gehaald worden. Men
krygt ze nooit dan vermengd met een ander,

meeftendeelsOlieagtig of Zoutig, Beginzel, en

bovendien wordt zy maar in zo kleine Veel-

heid gevonden, dat, wanneer zy akemaal uit

een Lighaam is vervloogen , hetzelve naauw-

lyks eenige kenbaare vermindering van Gewigt

heeft ondergaan-, gelyk de Groote Boerhaa-
VE zo duidelyk in gedefiilleerd Kaneel-Water,

en in de Olie, op zig zelve, heeft getoond Cf).

OndertuiTchen is zy , in die kleine veelheid,

zeer kragtig en doordringende
,

gelyk uit de

verbaazende Uitwerkingen blykt : want door

het enkel ontvangen van deezen Geeft, ter-

wyl hy uit zyne Stoffe wegwaafemt , in de

Neus, worden Menfchen als weder levendig

gemaakt, terwyl anderen, in tegendeel, door

deszelfs al te groote fterkte in zwym vallen.

Egter is hy niet in allen even vlug, gaande

„ in fommigen, ook met een maatige Warmte, in

„ de Lugt weg , en deeze Stoifen zyn voornaa-

melyk Onderwerpen van de Reuk , gelyk in

de Moskeljaat , Zivet en dergelyken blykt

:

„ doch in anderen wordt hy veel vafter gehou-

(t) Chem. Tom. I. pag. 77.

s>
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^ den, zo dat hy 'er, flcgts door middel van een

„ merkelyken trap van Vuur, üit vervliegt, en

„ die Lighaamen ftrekken meer tot Onderwerpen

„ van de Smaak.

„ üit het gezegde blykt dan, dat men, in 't

„ onderzoeken van de oorzaaken der Smaaken,

„ voor eerft en vooral te letten zou hebben op

„ deezen Heerfchenden Geeft ; doch uit het gene

„ \vy van deszelfs Eigenlchappen , inzonderheid

„ belangende zyne verbaazende fynheid, hebben

„ aangetekend , is ook blykbaar , dat wy in het

„ verder onderzoek van deezen Geeft een vrug-

„ teloozen arbeid zouden doen. Zo onvermo-

„ g€nde als de Scheikunde is, om dien aangaande

„ eenig meer licht te geeven , dewyl men hem

„ niet op zig zelf kan behandelen , even zo vi^ei-

„ nig hulpe is daar omtrent van het Mikroskoop

„ te verwagten. Tegen wil en dank moeten wy
„ derhalve dit Onderzoek ftaaken , en ons te vrede

„ houden met de Zouten , als in welken
, gelyk

„ de Dagelykfche Ondervinding leert , zig altyd

,, een duidelyke Smaak openbaart. Men moet

„ egter de Zouten niet enkel en op zig zelf on-

5, derzoeken ; want in de meefte Lighaamen zyn

„ de Zoutige deeltjes met andere ftoifelyke klomp-

„ jes, gelyk Zwavel- Olie- Aardagtige, Lymi-

„ ge en wat dies meer is, famengegroeid en daar

„ in gewikkeld ; van welker verfcheiderley men-

f,
ging en veelheid , ten opzigt van elkander , een

„ groote verlchillendheid der Smaaken afliangt.

IV. Deel. X 3 Het;
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„ Het is dan niet genoeg , alleen maar aan te te-

„- kenen wat in de Zouten plaats heeft; maar ik;

„ zal in 't algemeen moeten agt geeven op al het

„ gene de Natuur , voor 't overige, aan wyft. In

„ alle Proeven, die wy zullen in 't werk (lellen,

„ moet derhalve niet de enkele figuur der Zou-

„ ten , maar ook die van alle andere deeltjes , wel-

„ ke in het te onderzoeken ftaande Lighaam voor

„ 't gezigt komen, befchreeven worden: waar

„ uit dan in 't vervolg , insgelyks , iets tot op-

„ heldering van zyne Werkingen zal kunnen

„ worden afgeleid ".

Voorts gaat de Heer Luchtmans over to^

het verhaalen van de Onderwerpen , door hem

tot dit zyn Onderzoek uitgekoozen , en de Mar
nier , van hem daar in gebruikt. Uit ieder KlaiTe

van Smaakende Lighaamen, gelyk, by voorbeeld,

van Scherpe , Bittere , Wrange , Zoete , enz,

heeft zyn Ed. 'er verfcheide uitgekoozen , inzon-

derheid zodanigen , in welken die Smaaken krag-

tigft waren , of die hem gereedft voorkwamen,

De vloeibaare Lighaamen heeft hy op zig zelf on-

derzogt, doch de overigen heeft hy ingedeftilleerd

Regenwater doen fmelten of aftrekken, ajswaar

aan de meeften hunne Smaak mededeelen. Daar

van heeft hy , volgens de manier van Baker,
Druppeltjes gedaan op vlakke langwerpige Glazen

Plaatjes , om ze dus gemakkelyk voor 't Mikros-

koop te kunnen brengen ; laatende eenigen van

zelf uitwaafemen , en anderen bloot Hellende aan

ver-
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verfcheide trappen van Hitte , eer hy ze voor 't

Mikroskoop bragt. Het byzondere, 't geen door

zyn Ed. in deezen werdt opgemerkt , en niet

klaar genoeg befchreeven kon worden, heeft hy
met alle mogelyke naauwkeurigheid afgetekend,

en vervolgens in 't Koper laaten fnyden. Niets,

verklaart hy, door hem te zyn aangetekend of

afgebeeld , dan 't gene verfcheide maaien agter-

een , op even de zelfde wyze , was waargeno-

men , en , om alle twyfeling , omtrent de ge-

trouwheid zyner Waarneemingen, weg te nee-

men, heeft het den Hoog Geleerden HeereP. van
MusscHENBROEK, ccn Natuurkundigen van de

grootfte Ervarenheid
, gunftig behaagd , liem met

raad en daad te onderfteunen.

De Heer Doktor heeft tot zyne Waarneemin-

gen gebruik gemaakt van tweederley Mikroskoo-

pen; naamelyk, het Zak-Mikroskoop van Wil-

fon^ 't welk door den Heer Baker in zyn Eer-

de Werk is befchreeven ; mids dat het Voorwerp

in 't zelve , door middel van een holrond Spiegel-

tje , van onderen verlicht werde (*). Dit Mi-
kroskoop , met een enkel Vergrootglas zynde

,

geeft meer helderheid en klaarheid in het befchou-

wen der Voorwerpen, zelfs de allerkleinfte , dan

die met drie Glazen. Doch dewyl in deeze laat-

ften het Perk des Gezigts veel ruimer is, zo heeft

hy

(*) Zie het Mikroskoop gemakkelyk gemaakt. I. D. Kap.

3 & 4.

IV. Deel. X 4
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hy 'er ook zulk een gebruikt; te weeten dat van

den Engellchen Werkmeefter Cüff, door Bak-

ker in zyn laarfte Werk befchreeven en afge--

beeld (*). Alle de Voorwerpen zyn telkens met

deeze twee Mikroskoopen bezigtigd, en, uit vcr-

gelyking van het gene zig door 't een vertoonde

met het gene men door 't andere zag, zyn de Af-

beeldingen, met alle mogelyke naauwkeurigheid

^n oplettendheid, opgemaakt.

Wy gaan nu tot de Waarneemingen zelf over.

Scherpe Stoffen.

Sclierp fmaakende Stoffen worden de zodanigei^

genoemd , die in den Mond gekaauwd of enkei

aan de Tong gebragt zynde, dezelve als prikkelen

of fteeken, en 'er eene aandoening of gevoel van

een byzonder foort in verwekken , dat men ge-

woon is fcherp te heeten. De zodanigen ver-

fchaffen ons alle de Ryken der Natuur ; meeft

vindt men ze egter en talrykft in dat der Plant-

gewaffen , waar in ons voorkomen , van die ei-

genfchap , de JVolfsmelk en alle foojten van Eu~

phorhm, het PyretDrum^ d^o. Squtlla , Anmi ^ Ar~

n'ica ^ Peper, Kubeben, Prey, Knoflook, Ta-

bak, di^Flammula^ en ontelbaare anderen. On-

der de Mineraalen hebben wy twee foorrten vj^n

idrjenicum of Rottekruid , het witte en roode.

Van

(*) Zie het Nuttig Gebruikvan 'tMikroskoop. Bladz. 439...
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3

•Van de Dieren zyn de Spaanfche Vliegen (Can-,

tharides} de voornaamften. Onder de Stoffen,

door Konft gemaakt, vindt men 'er een menigte,

waar van de Sublimaat en Butymm udntimonii ,

wegens haare bytende hoedanigheid, zeer bekend

zyn.

De Heer Luchtmans begint zyne Proefnee-r

mingen met de Euphorbia , te weeten , dat Ge-

flagt van Planten , 't welk onder deezen naam by

de Kruidkundigen bekend is: waar van hy de i

,

3, 9, 13, 14 en 22^^^^ in rang, zo' als zy, voU
gens den Prodromus van den vermaarden* Hoog-
leeraar VAN RoijEN, in den Leidfchen Akade^

raie-Tuin voorkomen , onderzogt beeft. Uit alle

deeze Soorten vloeit , wanneer men ze gekwetft

heeft , een wit Melkagtig Vogt , vaii eene by

viitftek fcherpe en brandende Smaak , die Uuren

lang in den Mond blyft , welke Middelen ook

gebruikt worden om ze te verdooven. Dit Sap

met het Glas , No. i , van 't famengeftelde Mi-
kroskoop, befchouwd zyude , vertoonde zig ge-,

lyk in Fig. i , Pl. XXIX, is afgebeeld. Men zag

'er langwerpige deeltjes ^ in , overal even dik,

doch van verfchillende langte en fynheid , eindi-

gende meeftal ftomp , doch eenige weinigen , ^, in

een fcherpe punt. Behalve deeze kwam 'er een

menigte anderen voor,in 't midden breed, aan bei-

de enden fpits toeloopende, c. Eenige dergroot-

ften van deeze laatfte deeltjes hadden zelfs eene

volmaakt Ruitagtige gedaante;, d. lü de drie

IV. Deel. X 5 Soor-
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Soorten, 9, 13 en 14, vondt hy geen vcrfchilj

dan alleenlyk ten opzigt van de fchikking der

deeltjes onder elkander j zynde de Afbeelding uit

ïiet Sap van de 9^*^ Soort opgemaakt. Behalve de-

zelven kwamen 'er Bolronde deeltjes ^ van onge-

meene fynheid, in groote menigte voor 't gezigt,

dewelken zigj toen het Vogt meer was weg ge-

waafemdj, overvloediger en duidelyker vertoon-

den.

De Afbeelding , Fig. 2 , is getekend naar een

Druppel van 't Sap der Soorten 1 , 3 en 22 ; welk

Sap een weinig was uitgefpreid , op dat de al te

groote dikheid geen belemmering of beletzel in 't

befchouwen mogt geeven. Alle deeltjes, daar in

voorkomende , waren even dik en meeftal ook

even lang, hoewel 'er ettelyken wat korter, ƒ",

zig openbaarden. Men vondt 'er die dikbuikige

niet, als in de andere Soorten, doch tevens hier

en daar eenige ronde Bolletjes, ook uitermaate

klein. In deeze drie Soorten kwamen de lang-

werpige deeltjes volmaakt met elkander overeen,

doch in de i^^ en 3'^^ werden zy veel minder in

getal waargenomen , dan in de 22^^ , daar zy

zeer talryk waren.

Ronde Peper ^ tot poeijer geftooten, in een ge-

flooten Flefciije met laauw Water afgetrokken,

werdt na verloop van een Uur tyds onderzogt.

In 't eerft , (zegt de Doktor,J vond ik flegts

.ontelbaare deeltjes van eene zeer onregelmaatige

figuur, ondoorfchynende , grooter , kleinder; ten

deele
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^ele in 't Vogt zwemmende j ten deele doorge-

7.akt, en buitendien zag ik niets ter wereld. Toen

filtreerde ik een deel van 't Aftrekzel door Vloei-

papier 5 en kreeg een doorlchynend Vogt , rood-

agtig van koleur. De geheele Druppel vertoon-

de zig als eenpaarig van Stoffe, doch, onder het

vervliegen van 't Waterigfte gedeelte , kwamen
overal een menigte deeltjes in 't gezigt van ver-

fcheiderley grootte, die van eene Zoutige Na-

tuur fchecnen te zyn: (zie Fig. 3.}. Daar waren

onder, langwerpige en dunne, a, meeftendeels

ftomp, doch fommigen ook, aan één end, ^, of

aan beide enden, c, ipits; bovendien kwamen
hier en daar voor , ettelyke drie- en vierkantige ,

^, e, verfcheide Raam- en Zcshoekagtige, Z', ^,
pis ook een of twee Pyramieden , /; , met eenen

vierkanten grondlteun , hoedanigen wy in 't Zee-

Zout waarneemen. Ten opzigt van alle deeze

deeltjes moet aangemerkt worden , dat zy van

eene by uitftek groote fynheid waren , zyn de

door 't Glas , No. i , van 't famengeftelde Mi^
kroskoop , afgetekend. Na een kwartier Uurs,

toen het Water byna geheel was weg gedampt,

werden , in de Oppervlakte van den Druppel,

verfcheide zeer fraaie Takfcliietingen , Fig. 4, ge-

vormd, waar van eenigen, i, van den rand, met

verfcheiderley hoeken , in een regte lyn voort-

liepen , anderen uit het midden van den Druppel

fprooten, /, en deeze hadden, byna altemaal, in

't eerft de gedaante van een Kruis , uit welks

JV. Deel. bee-
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beenen , daar na , weder andere Kryftallen fchoo-

ten , m ,
gelyk de Afbeelding klaar aantoont.

Deeze egter zyn zo beftendig niet, en fmeken

fchielyk weg, houdende zelden een hali" Uut

ftand.

Op eene dergelyke wyze heeft ook Leeu-

wen h o e k de ronde Peper onderzogt (*) j doch

die gejpitsjle 3 omgeboogene^ Kege/agtige deeltjes

,

en dergelyken, waar van hy daar melding maakt,

heb ik nooit mogen: zien. My zyn geen anderen

voorgekomen , dan de gemelde , en die zag ik al-

toos. Dewyl, egter, het Waterig aftrekzel van

Peper niet zeer fcherp was, begon ik te twyfe-

len, ofmen 'er al de Smaakende kragt met Wa-
ter wel kon uit haaien , en daarom goot ik 'er

van den beften Brandewyn op , en liet het ook

in een gefboten Glas trekken. Dit Aftrekzel,

daar na , verfcheide maaien onderzoekende , heb

ik byna niets gezien , dan ontelbaare Bolronde

deeltjes, zeer klem, onder welken eenige groo-

ter Lighaampjes, van onregelmaatige figuur , wa-

ren vermengd. Ik twyfelde, of ik hier en daar

ook niet het een of ander langwerpig , dun , deel-

tje zag, gelyk m 't Aftrekzel met Water ; doch

de kleinheid der deeltjes was zo groot, dat ik,

dien aangaande , niets durf verzekeren.

De Kuheben of Staart-Peper , die ook een fcher^

pe Speceryagtige Smaak hebben , welke minder

fterk

C*j Zie den Zeventigjien Brief,
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fterk is, dan van de ronde Peper, doch langer by-

blyft ; heb ik insgelyks met Water laaten aftrek-

ken. By 't onderzoek , door het Mikroskoop ^

vond ik in een Druppel van het Aftrekzel deeltjes

van verfchillende gedaante en grootte: (zie Fig.

£.). De meeften waren langwerpig , <^ , in 't

midden dikker , die , allengs verdunnende , aan

beide enden uitliepen in een fcherpe fpits: onder

dezelven vondt men 'er veelen by uitftek groot , b.

Behalve deeze kwamen 'er ook anderen voor, die

kleiner waren, overal even dik, c, en buiten-

dien nog veelë vierkante en driehoekige, ^, e.

Nog zag ik, hier en daar, kleiner of grooter Bol-

letjes , als ook eenige onregelmaatige deeltjes

,

waar aan geen valt bepaalde figuur toegefchreeven

kon worden.

Bladen van Tabak, en wel van 't flegtfteToort,

als welke meer fcherpheid heeft, gedroogd zyn-

de , heb ik laaten aftrekken in warm Water. Na
verloop van twee Uuren, hadt het Vogt een don-

ker groene koleur aangenomen , en , toen ik het

onderzoeken wilde , was het drabbig, vertoonen-

de niets, dan eenige ondoorfchynende Lighaamp-

jes, van onregelmaatige gedaante. Derhalve fil-

treerde ik het Vogt , en deed het , heider zyn-

de, voor een, groot gedeelte uitdampen , waarna
zig in hetzelve veele taamelyk fraaie Kryflallen

openbaarden: (zie Fig. 6.). De meeften, die

zig in 't eerft vertoonden, waren driehoekig , a\

maar wanneer 'er veelen tot eene merkelykegroot-

IV. Deel. te
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té waren aangegroeid , verhieven zy zig tot dfie-

kantige Pieramieden, b\ waar van fommigen aan

den top, anderen aan de hoeken geknot waren,

c, d\ ook kwamen 'er eenige vierkante Pieramie-

den, «, in 't gezigt. Daarenboven zag men ver-

fcheide langwerpige dunne deeltjes, f^ overal

even dik , welke zig nu in een regten , dan in

een ftompen hoek famenvoegden
, g],h\ nooit in

een fcherpen : dikwils ook , drie te gelyk , van

cén punt fpreidendè , / , en met gelyke hoeken.

Buitendien vertoonden zig een menigte vierkante

platte figuurtjes, /, allen bykans even groot
^

doch zeer klein , en anderen zeer weinig in ge-

tal, die langwerpig waren en breed, met even-

wydige zyden , w, waar op ook fomtyds vier-

hoekige Pieramieden (tonden, ;;. Toen byna al

het Water weg gedampt was, werden zeerfchie-

lyk, hier en daar, ongemeen fraaie Kryftalliza-

tiën, o, gevormd, die regt uit voortliepen, en

eindigden met een breede fpits
,
geevende , over

haar gcheele langte , met verfchillende hoeken

,

dergelyke fcheuten uit.

Gedroogde Wortels van Bertram-Kruid (Vy-

rethrum} , welker fcherpheid, in het doen uit-

vloeijen van een overvloed van Kwyl , wanneef

men ze eenigen tyd kaauwt
,
genoeg bekend is

;

liet ik een nagt in warm Water ftaan. Toen on-

derzogt ik het Aftrekzel, waar in ik, in 't eerft,

niets anders vond dan ontelbaare kleine Bolletjes

,

benevens andere deeltjes , niet zeer beftendig van

ge-
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gedaante, hoewel de meeften rondagtig fcheenen

te zyn. Het zell'de druppeltje , na verloop van
vier Uuren , op nieuws onderzoekende , zag ik
zeer veele Kryftalien (Fig. 7), waar van de mees*
ten plat waren, eenige weinigen Pieramiedswyze
verheven. Onder de eerften befpeurde ik drie-

hoekigen,.fl, vierhoekigen, i;, regt- en fcheef-

hoekige Raamen of Ruiten, c, ^, als ook vyflioe-
kige, e, en andere regelmaacige figuuren, docl^

de meeften onregelmaatig. Daar tuffchen waren
verfpreid eenige driekante Pieramieden, ƒ, zeef
weinige vierkante, g ; de meeften met een onre^
gelmaatig vierhoekigen grondfteun

, ft. Dewyl
egter dit Aftrekzel , in Water , wemig fcherp-
heid hadt , liet ik , twee Uuren lang , Brande-
wyn, op dergelyke Wortelen, warm ftaan: dit

Aftrekzel hadt toen reeds een zeer fcherpe Smaak,
als of de Tong en 't Gehemelte met ontelbaars

Spelde-punten geprikkeld werde , duurende dit

ten minfte een Uur lang. In een Druppel van dit
Aftrekzel, voor 't Mikroskoop gebragt , vertoon-
den zig geen andere dan uitermaate fyne deeltjes,

welker gedaante naaft fcheen te komen aan deBol-
ronde

,
doch naauwlyks te onderfcheiden was ;•

maar, toen het Vogt begon op te droogen, wer-
den, over de geheele uitgeftrektheid

, als in een
Gogenblik, verfcheide Kryftallizatiën gevormd,
die in 't eerft eenvoudig, als Kruifen, waren, ^,
doch daar na kwamen 'er anderen voor , zynde

IV. Debl.
n^ee.
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meer famengefteld, b. Dit kan men duidelyk

nagaan in Vtg. %.

Het Water , dat een dag lang op Spaanjche

Vliegen geftaan hadt , was kennelyk fcherp, ja

bytende geworden. Dit Vogt onderzogt ik^

verfcheide maaien, met alle mogeiyke zorgvul-

digheid, neemende daar toe de fterkft Vergroo-

tende Glazen, doch heb niets byzonders daar in

ontdekt. Een groote menigte Bolletjes vertoon-

den zig i) die , wegens haare uitneemende klein-j

heid, naauwlyks te onderfcheiden waren; bui-

tendien zag men maar eenige weinige deeltjes , van

zeer onregelmaatige figuur. Leeuwenhoek
is gelukkiger geweeft, alzo hy, in 't vervolg van

'den 3. Brief, aantekent, verfcheide Zoutige deel-

tjes daar in gevonden te hebben , driemaal zo lang

als breed, en overal even dik, doch aan den ee-

nen kant in een fcherpen hoek uitloopende : ook

badt hy 'er gezien van gedaante als Parallelogram-

men en Zeshoeken , doch zo klein , dat hy ze

naauwlyks kon onderfcheiden.

De Heer Luchtmans vervolgt zyne Proef-

neemingen met het Rottekruid QArfemcuin) , van

te meer belang , om de waare gedaante der Kry-

ftallen te ontdekken van deeze doodelyke Stof-

fe, welken, naar de Heer Baker getuigt, zo

nioeielyk te verkrygen en voor 't gezigt te bren-

gen zyn (*_). Toen hy een groote veelheid van

deeze

() Zie Nuttig Gebruik van 'tMikmkoop. Amfterd. ï7'5(5r

bl. 130.
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deeze Stof, een half Uur lang , in Water had

gekookt , openbaarden zy zig in het gefiltreerde

Vogt, zo dra het koud begon te worden, zeer

fraay; gelyk in Fig. 9 is aigebeeld. Uit den ge-

heelen rand kwamen verfcheiderley famengeftelde

lighaampjes , waar van de meeften in een fcherpe

punt uitliepen , a, anderen als by plaatjes aan mal-

kander gevoegd waren , 1/ , fommigen rondagtig

en als Kegelswyze zig verheffende, c. In 't mid-

den van het Vogt zag men verfcheiderley figuur-

tjes, eenigen Pieramidaal vierkant , als in 't Zee-

Zout, d, en van dezelven ettelyken aan de pun-

ten geknot , e, fommigen als met een Ruitswyzen

of onregelmaatig vierzydigen grondfteun
, f, g.

Ook nam hy zeer veele driehoekige Pieramieden

waar, van meer of minder grootte, h, eenigen
j

zo wel aan den top als de hoeken , afgefneeden , / ^

en eene, welker grondvlakte zeskantig was, i\

BQer en daar kwamen Veelhoekige figuurtjes voorj

fomtyds van aanmerkelyke grootte , /« , en , toen

het Water meer en meer uitwaafemde , liepen

deeze Kryftallen op verfcheiderley wyzen famen

,

tot dat zy, al 't Water weg zynde, geheel on-

doorfchynende , aan alle kanten bezet gevonden

werden met veele Zoutige Pyltjes , eindigende

in fcherpe Spitfen ;
gelyk dit in 't eene Kryftal^

», tot een voorbeeld van de overigen , klaar ii

afgetekend.

De Takfchietingen in de Solutie van bytend

Sublimaat^ welks vernielende Scherpheid geiioeg

IV. DïEL. Y be-
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bekend is, met Water, heeft onze Doktor mer-

kelyk bevonden te verfchillen van die door den

Heer Baker daar in waargenomen zyn(*)-, 't

welkhy zig verbeeldt, dat milichien uit deverfchil-

lende bereiding van dit Zout zou kunnen voort-

komen. De zynen, die in Fig. lo, (Pl. XXX)
zyn afgebeeld , beftonden uit Pykjes, a, welke

'eerft van een Korft, die aan den rand des Drup-

pels gegroeid was , uitfchooten ; fomraigen kort

,

^, doch anderen zig bykans over de gantfche

breedte van den Druppel uitftrekkende, c, aan

de kanten zeer onetFen , meeftal fcherp van punt;

Het Water grootendecls weg gedampt zynde,

fprooten uit de tuffchenruimten deezer Pykjes een

ontelbaare menigte Kryfiallen , als van een ftraa-

lend punt fpreidcnde , ^, waar onder eenigen als

Zonnen zig vertoonden , e. Ook werdt 'er een

enkel Ruitswys figuurtje, f, gezien. Totdeeze

Proefneeming was geen warmte gebruikt : men

hadt het Vogt op het Glazen Plaatje van zelf la-

ten uitwaafemen. 't Zou niet onaardig zyn , dat

die zelfde Proef op Sublimaat , in Spritus ontbon-

den, herhaald werde.

Uit deeze Waarneemingen op de Scherpe Stof-

fen wordt door den Schryver , by Gevolgtrek-

king, opgemaakt, dat de Eigenfchap derzelven

geenszins afhangt van de byzondere figuur der

deeltjes , welken , zo eenigen zig verbeeld heb-

ben,

(*) Vergelyk Jfb. 5- op de IV. Plaat van 'dat Werk,
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ben , in zodanige Stoffen langwerpig en gefpitft

zouden zyn, om, gelyk de ftekeltjes der Bran-

denetelen , een prikkelend Gevoel in de Zintui-

gen te verwekken. In dit Onderzoek is , be-

. halve het Arjemmm ,
geene der Scherpe Stoffen

gevonden , welker deeltjes met dergelyke Prik-

kels waren voorzien. Daar openbaart zig wel

eenige overeenkomft in de deeltjes van verfchillen-

de Scherpe Stoffen ; gelyk 'er dus in de Staart-

Peper, Tabak, Bertram en Rottekruid , driei-

hoekige , vierkante , langwerpige , dunne ^ enz*

gevonden zyn ; doch de figuur alleen fchynt in

dit geval niet voldoende. Men zal buiten twy-
fel ook op de kleinte der deeltjes , op derzelver

onbuigzaamheid , letten moeten. Daarenboven

leert de Ondervinding , dat de fcherpte van de

Smaak verfchilt , naar het Vogt , waar in de Stof

is afgetrokken; zo dat de vermenging der Deeltjes

met andere Stoffen , inzonderheid der Zouten met

Ohën of Geefl, haare Eigenfchap , in dit opzigt,

veel kan veranderen. Ook fchynt de byzondere

zwaarwigtigheid en digte zelfftandigheid der Lig^

haamcn niet weinig hier toe te doen, dewyl meil

de allerfcherpft bytende Stoflfen in 't Ryk der Mi*
neraalen ontmoet.

Bittere Stoffen.

Bitter , een Smaak van welke men naauwlyks

de Befchryving kan doen^ wordt menigvuldig ge-»

^. IV. Deel, Y 2 von*
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vonden onder de Plantgewaffen. In 't algemeen

hebben die Kruiden, welke in drooge Bcrgagtige

Strceken groeijen , en by de Geneeskundigen

voorkomen onder den naam van Vcrfterkendc en

Oploffende QRojorantiu S Ri/ohetJt/a) , meer of

min biuterlieid in zigj welke uitmunt in de mees-

te Harftagtige Sappen uit dezelven vloeijende. In

de Dieren heeft men de Gal, welke
,
gezond zyn-

de, in alle Dieren uitermaate bitter is; alsook

het Oorfmeer , in den Menfch ten minfte. On-

der de Mynftoften is 'er geen , dan 'by vermen-

ging gebooren ; gelyk dus de Solutic van Zilver

in Sterkwater, welke, fchoon zeer verflapt, niet-

temin eene doordringende bittere Smaak heeft.

Door Eijerfchaalen , of andere Aardagtige Stof-

fen, in Geeft van Zce-Zout te doen, krygt men

altyd ook een bitter Vogt.

Het Kruid van Carduus benedidius ^ klein ge-

fneeden , en twee Uuren in warm Water afge-

trokken zynde, vertoonden zig, by een herhaald

Onderzoek met het Mikroskoop , behalve ontel-

baare ronde Bolletjes , zodanige deeltjes in het af-

getrokken Vogt, als in Fïg. 13 afgetekend zyn;

naamelyk eenige weinige langwerpige, overal even

dik zynde, a , fommigen in een fcherpe fpits uit-

loopende
, gelyk b , anderen gelyk c. Maar drie

dagen geftaan hebbende , kwamen in dit Aftrek-

zel , behalve die langwerpige fcherpe deeltjes, een

menigte vierkante Kryftallen voor, van verfchei-

derley grootte,.door 't geheele Vogt verfpreid, (/,

..... c%.
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(F/g". 14), meeft plat zynde, doch fommigen

zig Pieramiedswyze verheffende , e , volkomen als

de Kryftallen van Zee-Zout. Daarenboven zag

men ook eenige Parallelogrammen , ƒ, en de me-

nigte van Bolletjes vi^ierd, hoe meer het Vogt

uitdroogde , hoe grooter en zigtbaarder. In een

Aftrckzel van dit zelfde Kruid met Brandewyn,

warm voor 't Mikroskoop gebragt , vertoonden

zig, behalve een ontelbaare menigte van ten ui-

tcrfte fyne Bolletjes , zodanige Kryftallen, als in

Viv. 15 afgetekend zyn , van zeer verfchillende

gedaante: te weeten, als Kruifen , «, Winkel-

haaken , h , Parallelogrammen , c , Vierkante

,

Driehoekige en Pieramiedswyze, d^e^f. Dan

waren 'er nog ettelyke langwerpige deeltjes , van

verfcheiderley grootte , overal gelyk van dikte.

De Alj}^ twee Uuren lang in Water afgetrok-

ken
,
gaf een groote menigte Kryftallen, 0, (Fig.

ló,) in 't midden breed , aan de beide enden fcherp,

en veelen van aanmerkelyke grootte. Onder de

grooten vertoonden eenigen zig in 't midden als

ingedrukt, met een verheven rand, b', de ovev

rigen waren altemaal plat. Men vondt 'er eeni-

ge weinige Vierkanten , c , en Regthoeken , dy

in ; als ook ettelyke vierkante Pieramieden , met

een geknotten top, e.

Het Aftrekzel van de Kolo^ium hadt te kiteine.

deeltjes, om met het Mikroskoop onderzogt te

worden. Zo was het ook gelegen met de Solu-

tie van Aloë in Water: doch de Tinctuur, derzeU.

IV, Deel. Y 3 . v?
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ve, met Brandewyn gemaakt , krielde van rond-

agtige Bolletjes , die in 't eerlt geweldig onder

malkander bewoogen werden , in allerley ftree-

ken , trekkende nu eens het een het ander aan

,

dan weder elkander wegftootende, 't welk zeer

vermaakelyk was te befchouwen. Die bewee-

ging, egter, verüapte allengs en zulks werdt eerll

waargenomen aan den geheelen rand des Drup-

pels, tot dat, eindelyk, het grootfte deel var^

den Geeft vervloogen zynde , dezelve , oogen-

blikkelyk, in 't midden ophield, en tevens werdt

het Vogt , dat even te vooren zeer helder was

,

dik en drabbig. Eenmaal heeft hy waargenomen

,

dat , terwyl alles aan den omtrek zig in volko-

men ruft bevondt ^ en de beweeging enkel in 't

midden overbleef, ylings twee volmaakte Draai-

kolken ontftonden , in welken de deeltjes , met

een ongelooflyke fnelheid , rondom het middel-

punt oragevoerd werden : doch dit Verfchynzel

duurde niet lang , als by een ftel en fprong hieldt

de beweeging op , en de Druppel was overal on-

doorfchynende.

In het Ofium^ op hoe menigerley wyzen ook

onderzogt zynde , met Water, Brandewyn of

Azyn ontbonden, gelukte het den Doktor niet,

iets ter wereld te ontdekken. Weinig meer by-

zonders kwam hem voor in de Snoek-Gal ^ daar

alleen een menigte ronde Bolletjes zig openbaar-

den , waar van- de meeften , wegens hunne uit-

jigemende kleinheid , naauwlyks door de befte

Oh-
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Glazen zigtbaar waren. Leeuwenhoek hadt

,

daaromtrent , een dergelyken nitflag , zo in de

Gal van Voorn;, als van Oflen , Kalveren , Schaa-

pen en Varkens (*>

Fig. II en 12 (Pl. XXX) zyn de Afbeeldin-

gen der Konfiguratiën , welken zig aan den Heer

Luc HTMANS openbaarden , in deSo/utie van Zil-

ver in Sterk Water. Na dat een Druppel derzel-

ve, op 't Glazen Plaatje, een weinig was warm
gemaakt ;, fchooten uit den gcheelen omtrek Spics-

wyze figuurtjes , a , met fcherpe punten ; waar

van eenigen zig dwars door den Druppel uitftrek-

ten j /'
,
geevende zydelings dergelyke Tcheuten

uit , c , en deeze wederom anderen , in ieder ry

evenwydig aan malkander: C^ie Fig. 12.) On-

gemeen moeielyk is het, deeze Konfiguratiën af

te tekenen , dewyl zy naauwlyks eenige Minuu-

ten in de zelfde gedaante blyven , en , als het

Vogt verkoelt , allengs weg fmelten. Dit Vogt

wordt , als men 't naauwkeurig met de fi:erkfl: ver-

grootende Glazen befchouwt , vervuld gezien met

Pyltjes van verfcheiderley langte , meeft zeer

fyn, ö, doch fommigen een weinig dikker j b^

Ftg. II.

Uit deeze Waarneemingen is wederom niets,

met eenige zekerheid , aangaande de figuur der

Siliaakdeekjes , die oorzaak van de Bitterheid zyn

,

op te maaken. De allerbitterfte- dingen ,
gelyk

Gal^

(*) Zie den 47 en 39. Brief.

IV. Deel. Y 4
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Gal , Aloëj Koloquinth , vertoonen , aan het al-r

lerfterkft gewapende Oog , enkel maar een menig-

te Bolletjes xaxn verbaazende kleinheid. Men zou

derhalve, of de gedagte deeltjes nog kleinder moe-

ten ftellen , of denken dat de Zouten ^ in deeze

Stoffen , zodanig met Olie-deeltjes omwonden

ijn , dat men derzelver eigen figuur niet zien

kan. In de Scherpe Stoffen fcheen nog eenige

overeenkomft van fommige deeltjes te zyn, doch

in de Bittere vindt men niets dat daar na zweemt.

Te meer blykt dan , hier uit , de ongegrondheid

van 't Denkbeeld der genen , die , gelyk Willis,

de oorzaak der Bitterheid afleiden van zodanige

deeltjes , welke met gevorkteJf}tjen bezet zyn , en

dus de Gevoelplaats niet diep, maar flegts opper-

vlakkig prikkelende , 'er een laftige aandoening in

te weeg brengen, omtrent even als of men Vol-

ders-Kaarden in de hand wreef Immers de On-

dervinding niet alleen , maar de Reden zelf, llrydt

tegen dit Gevoelen.

Zoiitige Stoken.

De Zouten , die men uit de Sappen van de

meefte Plantgewaffen verkrygt, vindt men, by-

na altoos , in gedaante overeenkomftig met de

Kryftallen van Zce-Zout , fchoon 'er weinigen

zyn, in welken een duidelyk Zoute Smaak is, be-

halve in de genen , die op 't Strand derZeegroei-

jen. Weinig Zouten , van dien aart , zyn *er

in
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in 't Ryk der Dieren ; doch verfcheide in dat der

Mineraalen of Aard- en Mynftoffen : gelyk men

'er ook door Konfl: gemaakten vindt , hy voorbeeld

het Nitrum Ciibicum.

Met het Onderzoek deezer Zouten heeft de,

Schryver zig weinig opgehouden , beroepende zig

op de Waarneemingen en Afbeeldingen , dien

aangaande door den Heer Baker gegeven (*},

Samentrekhnde Stoffen,

Een Samentrekkende Smaak is in verfcheide

foorten van Plantgewaflen. Men vindt ze ook

in Mynftoffen
,
gelyk Aluin en Vitriool, en nog

fierker in eenige Bereidingen der Scheikunde. Ver-

fcheide der eerftgemelden j naamelyk Galnooten

,

Granaatappel -Bloemen en de Schors van Tama-
rifchboom, onderzogt zynde, hebben niets dan

Bolletjes van eene byna onzigtbaare kleinheid uit-

geleverd. Dus heeft de Schryver ook niets by-

zonders in het Aftrekz^l van Theebladen kunnen

ontdekken. Ten opzigt van de Kryftallen van 't

Aluin , Koperroot en Vitnolum Cyprhm , haalt

zyn Ed. wederom de Afbeeldingen aan , die van

den Heer Baker daaromtrent gegeven zyn. Hy
bcfluit, eindelyk, met te zeggen, dat in de Sa-

r^ipntrekkende Mynftoffen eenige deelen gevonden

wpr-

(*) In 't Werk, genaamd Nuttig Gebruik van 't Mikros-
koop.

i IV. Deel. Y 5
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worden, die in gedaante overeenkomen; gelyk'

dit uit de agtkantige Kryflalkn van het Aluin en

Koperroot blykbaar is : doch in de Samentrekken-

de Plantgewaflen vindt hy wederom niets , dat

eenige zekerheid of grond kan geeven om het

Gevoelen van Willis, die zig verbeeldt, dat

de deeltjes van zodanige Stoffen met een menigte

Haakjes zyn bezet , waar door dezelven het Zin-

tuig op gelyke manier zouden trekken , als in het

kammen van de Wol gefchiedt , eenigermaate

toe te vallen.

Wrange Stoffen.

De Wrangheid is zelden zonder Samentrek-

king, doch zulke Stoffen hebben doorgaans eeni-

ge Bitterheid of Zuurheid by zig, gelyk men in

de onrype Vrugten verneemt ; hoewel fommigen

ook ,
geheel ryp zynde , haare Wrangheid be-

houden , als de Kwee-Appelen , enz. In alJe

zodanigen, die door den Doktor onderzogt zyn,

heeft hy niets dan een groote menigte van zeer

Ideine Bolletjes, en nog eenigen van een ongere-

gdde of onbeftendige figuur, waargenomen. De

deeltjes, derhalve, uit welken de Wrange Stof-

fen beftaan, moeten van een ongemeene fynheid

zyn, 't welk zy met de Samentrekkende gemeen

hebben.

!Zuur9





?i..XXXI.^
tt/^y. zo. 'i/'ia.zi.
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Zuiire Stoffen.

Stoffen van een zuure Smaak , zyn zeer ge-

nieën in 't Ryk der Plancgewaflen : fommigen

worden ook door Gelling daar uit voortgebragt

,

gelyk de Azyn , of door enkel ffil ftaan der ge-

gefte Sappen
,
gelyk Wynfteen. In 't Ryk der

JDieren vindt men 'er , zo de Schryver zig ver-

beeldt, by gezondheid geen. In dat der Mine-

raaleri vi^orden zy door de Scheikunde verkixc •

gen, gelyk bekend is.

In 't Limoen-Saf hebben zig geene dan Bol-

ronde deeltjes aan hem geopenbaard. In Wyn^
Azyn nam hy ontelbaare Zoutige deeltjes waar,

die veelal zeer lang en dun waren , aan beide en-

den fpits, of ook aan 't een e end ftomp en fom-

mige Pyramidaal. De Heer Leuwenhoek
heeft , gelyk zyn Ed, aanmerkt , deeze Kryftal-

len, zo wel in Wyn- als Bier-Azyn, afgebeeld

en befchreeven (f).

F/^. ao, (Pl. XXXI.) vertoont de Kryftallen,

die door den Heer Luchtmans waargenomen
zyn in een Aftrekzel van Tamarinden met warm
Water, na dat het Vogt was doorgezeegen, en

de Druppel twee Uuren hadt gelegen uit te waa-

femen. De kleinfte ^, waren plat, langwerpig,

wederzyds fpits; de grootere ^, in menigte uit

den omtrek opkomende, hadden fomtyds een ge-

ipleq-

(t) Zie den 43. Brief.

IV. Deel.
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fpleeten punt c. Men vondt 'er ook Pyramidaa-

Ie Kiyftallen in , d, e, en eenige ronde of ovaale

figuurtjes/, g-

In Geep van Zee-Zout^ tot den grootften trap

yan zuiverheid gebragt zynde, openbaarden zig,

na dat de Druppel , eerft maatig warm gemaakt

zynde, weder verkoeld was, de deeltjes, die in

Fig. 17 CPl. XXX) zyn afgebeeld: menigvuldi-

dige, naamelyk, die langwerpig waren ^, fom-

mige Sterswyze figuuren b , en ook eenige Pyra-

midaale Kryllallen van Zee-Zout c. In 't midden

was, eindelyk , een famengeftelde figuur voortge-

fprooten , waai' van de gedaante uit de Afbeel-

ding blykt.

De Geejl van Zwavel fchiet, zonder dat men

het Glazen Plaatje warm maakt, verfcheide lang-

werpige dunne Kryftallctjes , a ( Fig. 1 8) , over-

vloedigft aan den rand. In 't midden komen, op

veele plaatfen,als uit een Straalend Punt,zeer fyne

Pykjes,i^, voort, zonder eenige dikte op 't oog.

Hy heeft 'er ook driehoekige , c , Ruitagtige , d^

en zcskantige , e , in waargenomen , waar van de

grootften, /, merkelyk verheven waren.

Veel moeite hadt zyn Ed. , om eenige Schietin-

gen te krygen in gereci'ijiceerde Olie van Vitriool.

Noch de warmte van de Zon , noch die van 't

Vuur , fchoon de Druppels geduurig rookten

,

was 'er in ftaat toe. Eindelyk plaatfte hy de Gla-

Z2Xi Plaatjes, een Uur lang, op een warm Fornuis,

en toen vertoonden zig daar in zulke langwerpige

deel"
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deeltjes, fl, fommigen aan 't eene end fpits, b^

als in Fig. 19 (Pl. XXXI.) afgetekend zyn.

Men kan, derhalve, uit de figuur der zigtbaa-

re deeltjes alleen , wederom niets opmaaken.

Want de ftompe punten in die der allerfcherpfte

Mineraal- Zuuren , begunftigcn zeer weinig het

Gevoelen der genen, die de Zuure Smaak van

deeltjes , als kleine Naalden de Tong prikkelen-

de , afgeleid hebben.

Zoete Stoffen.

Zoete Stoffen vindt men menigvuldig in de

Plantgewaffen , derzelver Wortelen en Vrugten

,

doch geheel niet in 't Ryk der Dieren (*} , en

ook niet in de Mynftoffen, dan door Scheikundi-

ge toebereiding ; voornaamelyk in het Lood , wan-

neer het door Zuur ontbonden ofmet hetzelve tot

een Zout geworden is , dat men Sachamm Satur-

n'i noemt.

De Suiker , erkent de Schryver met den Heer

Baker (f) , zeer moeielyk tot Kryftallizatie

voor 't Mikroskoop te brengen te zyn. Na ver-

fcheide beproevingen , de Solutie met Water ver-

dund

(*) De Heer Doktor fchynt niet gedagt te hebben op

de Suiker van de Melk , waar van in 't II. Deel deezer

Verhandelingen, bladz. 542, enz. is gefproken.

(f) Zie Nuttig Gebruik van 't Mikroskoop, bladz. 157,

IV, Deel.
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dund en eenige Druppeltjes daar van nedergezet

hebbende op een koele plaats
,

groeiden 'er een

menigte Kryftallen in, gelyk Fig. 27 (Pl. XXXI)
voor 't oog brengt. Eenigen waren volmaakte

Teerlingen , a , anderen met een Pieramiedaale

fpits aan 't eene end , ^ : ook zag hy vierkante Pie-

ramieden op een langwerpigen grondfteun , ^ , en

eenigen zonder voet , </; doch de meeden hadden

van onderen een ongelykzydig zeskant, e. Beft

kan men deeze Kryftallen j zo de Heer Lucht-
MANS aanmerkt , befchouwen, wanneer zy nog

klein zyn, en, om zo te fpreeken, in hunne ge-

boorte : want , als men langer wagt , groeijen 'er

verfcheide aan elkander, f; zo dat men de waa-

re figuur eindelyk geheel verlicft.

In de Solutie van Manna heeft zyn Ed. derge-

lyke Takfchietingen ontdekt , als door den Heer

Baker opgegeven zyn (*). Zo ook in die van

't Zout van Lood (f). In de CaJJia en Honig heeft

hy niets byzonders kunnen waarneemen ; alle de

zigtbaare deeltjes waren Bolrondagtig en uiter-

maate klein. De Suiker , die in Smaak veel over-

cenkomft met de Manna heeft , geeft derhalve

,

niettemin , zeer verfchillende Kryftallen. In die

van 't Zout van Lood en Manna is, in tegendeel,

een merkelyke overeenkomft van gedaante.

Vette

(*) Plaat IX. Afh. 6.

(t) Plaat IV. ^/i. i.
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Vette Stojfen.

Men vindt van deeze veel in 't Ryk der Plant-

gewaffen; fommigen natuurlyk uitvloeijende,ge-
'

lyk de Terbenthyn , anderen door inkervingen vaa

de Boomen ,
gelyk de verfcheiderley foorten van

Balfems , en menigvuldige door uitperfing van de

Vrugten en het Zaad verkreegen wordende, ge-

lyk Olyven-, Raap-, Lyn-Olie, enz. Door Des-

tillatie krygt men Olie uit meeft alle deelen der

Kruiden en GewalTen, Uit de Dieren heeft men

Vet en Smeer, Sperma Ceti en Boter: in 't Ryk
der Mineraalen, Steen-Olie en Naphtha.

In de Terbenthyn , in de uitgeperfte Oliën van

Olyven-, Raap- en Vlafch-Zaad, als ook in die

van zoete Amandelen , en in 't Vet van een

Kalf, ja zelfs in de gedeftilleerde Olie van Kruid-

nagelen, heeft de Heer Luchtmans niets kun-

nen onderfcheiden dan ronde Bolletjes, die in de

Terbenthyn en de Raap-Olie zeer menigvuldig en

redelyk groot , doch in de Olyf-Olie en 't Vet

uitdrmaate klein waren. De Druppel Olie van

zoete Amandelen , fcheen geheelenal te beftaan uit

zulke Bulletjes. In de Lyn-Olie en die van Kruid-

nagelen kon hy, met zekerheid, geen deeltjes

ontdekken.

Het Sperma Cet'i^ dat een vette Olieagtige zelf-

ftandigheid is, welke uit de Herfenen van Wal-
viffchen bereid wordt ; onderzoeken willende

,

heeft hy een brokje daar van op een Glazen Plaatje

IV. Deel. ge-
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gelegd, en 't zelve door Vuur laaten fmeken,

wanneer het , nog heet zynde , voor 't Mikros-

koop gebragt werdt. Daar kwamen ook ronde

deeltjes in voor^ van aanmerkelyke grootte, die

zeer vlug bewoogen werden. Toen het begon

te {lollen , openbaarden zig verfcheide famenge-

ftelde figuuren , uit veele draadjes beftaande, door-

gaans aan 't eene end buitenwaards omgekromd

en naar bosjes Stroo gelykende , fomtyds aan bei-

de enden: 2ie a, h (Pl. XXXI. F/^. 24). Tus-

fchen dezelven lagen veele langwerpige , dunne

deeltjes , aan beide enden fcherp , van verfchillen-

de langte en breedte , c. Alle deeze figuurtjes

houden ftand en blyven lang in den zelfden ftaat,

indien men flegts zorg draagt , dat de Druppel >

nog heet zynde, zig genoeg over 't Glas uic-

fpreide.

De Steen-Olie vertoont ook niets dan een me-

nigte kleine Bolletjes: uit welk alles beflooten

wordt, dat de meefte deeltjes in de Vette Stof-

fen bolrond of klootfch van gedaante zyn
; gelyk

de Heer Leeuwenhoek in de meefte Oliën,

welken hy in de Planten en Zaaden zelf onder-

zogt, ook niets dan volmaakt ronde Bolletjes

heeft kunnen ontdekken.

ZéOogzoufen,

De Loogzouten worden door uitlooging ver-

kreegen uit de Afch van de meefte Flantgewaffen.

Men
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Men krygt ook uit Dierlyke Lighaamen^ door

verrotting, deftillatie of verbranding , vlugge Zou-

ten van een Loogagtigen Smaak. In 't Ryk der

Mineraalen komen zy , insgelyks , natuurlyk voor,

of door uitdamping van het Water fommiger Me-
dicinaale Bronnen. Door middel van het Vuur

veranderen de Salia neutra in Alcalia, gelyk be-

kend is. 1

Het Zout van Alfl oï Aljem QSal. Abjymhii') ^

in Water gefmolten en een poos nedergezet zyn-

de op eene koele plaats , fchoot geene Kryftallen :

maar, toen de Druppel een weinig was gewarmd,

fprooten 'er, uit den rand, verfcheiderley hoeki-

ge Kryftallen, «, (iFig. 21. Pl. XXXI 3, en in

den geheelen Druppel openbaarden zig , hier en

daar, verfcheiderley Sterswyze figuuren, fommi-

gen met vier punten, b^ anderen met drie pun-

ten, c; doch de meeften ongelyk vairlangte ge-

ftraald. Ook waren 'er verfcheiderley Pieramie-

den, </, e, f, g, met een driehoekigen , vier-

kanten , ongelykzydigen , vyf- of zeshoekigen

Grondfteun. Daarenboven vertoonden zig ver-

fcheiderley platte Lighaampjes , met drie, vier,

vyf ofzes kanten, fommigen regt, anderen fcheet-

hoekig of ruitswyze , h, /', /, m. Dergelyke

Takfcliietingen en Kryftallen zyn den Heer B a-

KER in dit Zout ook voorgekomen (*}, doch de

Afbeelding van den Doktor is veel fraaijer.

In

(*) Zie Nuttig Gebruik van 't MikroskoQp, bl. 1S2.

IV. Deel. Z
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; In het Zout van Cardmts benedicius , verhaalt zyft

Ed. , is de gemelde Heer Baker, gelyk ook

Leeuwenhoek, gelukkiger geweeft, als heb-

bende beiden daar in vierkante ïieramiedaaleKry-

ftallen gevonden , naar die van 't Zee-Zout zwee^

mende (*). Zo het dit Zout is, 't welk de Heer

Baker meent , dan heeft hy 'er , zo wel als

Leeu.wenhoek , verfcheide langwerpige deeltjes

in ontdekt , overal even dik of breed zynde
,
ge-

lyk de Afbeelding aantoont (f). Voorts is de Af-

tekening der Takfchietingen van dit Zout, door on-

zen Doktor, te vinden in Fig. 22 ,, alwaar eenigeii

als Kruifen zig vertoonden, «, van verfcheider-

iey grootte., en uit den rand kwamen langer Pyl-

tjes

(*) Zie Plaat VIII. Jfb. 4 in dat Werk, en Leku-
vv^E N li O E K s 44. IJrief.

(f) De Vertaaler van 't gemelde Werk vanBAKER heeft

niet zeker geweten, dat, door 't Zout van Carduus, al-

daar Sal Cardui benediSti verftaan werd. Schoon het hem
Waarfchynlyk voorkwam , waren 'er doch redenen tegen

;

gelyk, dat de Heer Baker zig niet bepaald heeft tot de

Salia OJftcinalia; dat hy het niet op 'c Zout van Alft had

laatcn volgen , maar het geplaatd had tuflchen 't Zout

van Tabak en Lavendel , daar anders zyn gewoonte was

om gelykfoortige Zouten by malkander te plaatzen; enz.

Weshalve hy het niet anders heeft durven vertaaien, dan

't Zout van Dnornen ; doch zo het v^eezentlyk Sal Cardici

bejiediSii is, dat de Heer Baker meent met het Zout van

Carduus f
zo is de Heer Lucht mans wel gelukkig ee-

weeft, hetzelve tot Takfchieting te hebben kunnen bren,-

gen, daar zulk een groot Waarneemer van 't zelve dui«

Selyk zegt en verzekert , het fchiet geene Configuratisn»

(Zie bladzyde 184.)
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tjes voort, b^ meeft evenwydig aan elkander,

geevende zydelings een menigte kleine Fyltjes

(^Spcula) uit.

Fig. 23 (Pl. XXXI), is de Afbeelding der

Kryftallen, voorkomende in de Olie van Wyn-
fteen (^Olmm Tartan '^zr deliquium^ ^ nadat de-

zelve langzaam was uitgewaaflemd. AUe de ge-

nen , welken de Heer Luchtmans daar ia met

het Mikroskoop heeft waargenomen , waren lang-'

werpig, dun en aan beide enden fcherp; de meellen

van aanmcrkelyke langce, <?, anderen korter, ^5

en fommigen zeer klein , c; zeer weinigen aan ?fe

eene end als afgebroken. De Heer Baker heeft

dergelyke Schietingen in deeze Olie waargeno^

men, die zig fomtyds byna dwars over den ge-

heelen Druppel uitftrekten (§). De deeltjes, wel-

ken Leeuwenhoek daar in vondt, waren lang

en dun , loopende fommigen fchuins , anderen

fpits toe , aan 't end.

In de Loog vanPotafch (C'ineres clave//at/)^na

dat die twee dagen op een Glazen Plaatje gelegen

hadt , kwamen, als in F/g. 25 afgebeeld is, ver-

fcheide kleine Kryftallen voor, van zeer verfchil-

lende gedaante : eenigen als vierzydige Pieramie-

den, a, waar van ettelyke, zoaanden topaJsaant;

de twee tegenoverhoeken, geknot waren ,ï^, Hy
zag 'er ook op eenen vierkanten Grondfteun , <: , en •

eenige weinige driehoekigen, aan den top en alle

(5) Zie 't gemelde Weïk, bl. 163. -r,

IV. Deel, Z a :'•
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punten afgefnecden , d. Verder kwamen 'er Prif-

matieke en agtzydige figuurtjes voor , uit welker

beide enden zig een agtkantige Pieramied verhef-

te^ gelyk «, waar van fommigen ook aan den top

geknot waren
,ƒ! Men vondt 'er veelzydige Kry-

ftallen in , met platte zeskantige Vlakken bepaald

,

gelyk g. Tuffchen deeze grootere lagen een me-

nigte , die kleiner , plat en buikig waren , aan

beide enden fcherp , h , fommigen zeskantig , /

,

anderen Ruitagtig , /, en byna ontelbaare langwer-

pige, wederzyds eindigende met een ftompc punt

,

w , doch weinigen daar onder aan 't eene end zeer

fpits toeloopende^ «. Over deeze Kryftallen kan

men Leeuwenhoek nazien.

Eenige druppelen van 't Liquor Nitn fixi , aan

de Lugt bloot gefteld en na verloop van twee da-

gen onderzogt zynde , vertoonden zig daar in vee-

Ie Kryftallen, van verfchiUende figuur en groot-

te: (F/^. 26,) te weeten eenige groote Kubie-

ken , ö , als ook eenige Parallelopipeda , h , drie-

kantige Prifmata, c, vierkante Vlakken , </, en

verfcheide Parallelogrammen , e. Daarenboven

kwamen 'er langwerpige dunne deeltjes in voor

,

egaal van dikte , ƒ, en fommigen die aan 't een

end fpits en fcherp Avaren.

Uit alle deeze Proeven blykt wederom, dat de

enkele figuur der deeltjes geen oorzaak van de

Smaak kan zyn ; dewyl 'er in de deeltjes van alle

deeze Lighaamen , die altemaal een Pisagtige

Smaak (^Sapor Urinofus') hebben, zo weinige over-

eenkomft gevonden wordt. JFy-
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Wyn&'len.

Ten opzigt van de Lighaamen of Vogten, die

eenen Wynagtigen Smaak hebben , zyn door den

Heer Luchtmans zeer weinige Proeven in 't

werk gefield ; dewjl de Wynen , die by de Wyn-
koopers verkogt worden, zo zyn Ed. aanmerkt,

meeftal vervalfcht zyn ofuit Vogten beftaan, daar

in 't gfheel geen Vrugten inkomen. Leeuwen-
hoek befchryft het Onderzoek van verfcheide

foorten vanWyn , door hem in 't werk gefteld (*) ,

waar uit bleek , dat 'er in allen een groote menigte

was van buikige , wederzyds fpitfe deeltjes, hoe-

'danigen in eenige Plantzuuren waargenomen zyn,

van welken derhalve de Zuuragtige Smaak van

veele Wynen fchynt af te hangen. Maar behal-

ve deeze vondt hy 'er verfcheide andere Zout-

Kryftallen in , die tot de eigen Smaak van fommige

Wynen veel fchynen te doen : hoewel dit ook

veel zal afhangen van de inwendige beweeging,

welke oorzaak is van een meer doordringende

Smaak in de Champagne-Wyn. In zodanigen,

die een zagten zoeten Smaak hebben , zuUen waar-

fchynlyk de Zouten met Olieagtige deeltjes inge-

wikkeld en omwonden zyn,

Smaakehoze Stoffen,

Dat fommige Stoffen wel aandoening maaken

van
(*) In den 43. Brief.

IV. Deel, Z 3



34a' Waarneemingen over de

van Gevoel , doch geen Smaak , kan lut verfchei-

de Oorzaaken ontftaan. Behalve de onbekwaame

üguur , kunnen de deeltjes te groot en grof, of

door 't Speekzel niet fmeltbaar zyn. Somtyds zyn

zy door een te groote veelheid van Vloeiftof ver-

flapt
,
gelyk men dit in de allcrfcherpftc en fmaa-

kelykfte , door te veel Water of Olie , ziet ge-

beuren. De Koude maakt ook fommige Stoffen

fmaakeloos , miffchien door de beweeging der deel-

tjes te verminderen. In het Wit van Ey heeft

de Doktor eenige ronde Bolletjes Waargenomen,

benevens nog een menigte deeltjes van de aller-

iiiterfte fynheid , die zig ook rondagtig vertoonden.

Aanmerkingen,
Otfitrentde oorzaakder Smaakelykhe'id , 'm 'talgemee».

Uit de gemelde Waarneemingen wordt door

den Heer Luchtmans beüooten : dat, in het ver-

klaaren van de oorzaaken der Smaakelykheid , de

figuur der Zouten geenszins moet uitgeflooten

worden; dewyl men eenige deeltjes, die de ge-

daante van Zout-KryftaUen hebben , in de voor

naamfte Smaakende Stoffen vindt : doch dat de fi-

guur alleen , van de Zouten , niet gehouden kan

worden voor de oorzaak van de Smaak in zodani-

ge Stoffen : i . Om dat 'er een groot verfchil waar-

genomen is, tuffchen de deeltjes van Stoffen die

van den zelfden Smaak fchynen te zyn
;
gelyk in

4ie van Carduus Benedicius, Alft, Gal, enz. 2. Om
dat
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dat de figuur der deeltjes van eenige Stoffen niet'

zodanig is bevonden , als tot derzelver Smaak

fchynt vereifcht te worden
; gelyk uit de ronde'

Bolletjes der famentrekkende , wrange en bittere

Stoffen, met die der Olieagtige vergeleekcn , blykt.'

3. Om dat 'er, in byna alle Klaflen van Smaakende

Stoffen, deeltjes voortkomen van eene zelfde fi-

guur; by voorbeeld vierkante Pieramiedaale , zo;

ook langv/erpige ftompe deeltjes , niet alleen in:

fcherpe Stoffen , maar ook in de bittere , in de

Mineraale Zuuren en in de Loogzouten.

Verfcheide oorzaaken moeten derhalve daar by

komen ; als : i . De hardhiui en pyfheid der deel-

tjes : dus ziet men, dat Lighaamen van een zelf-

de figuur een geheel verfchillende indruk maaken

,

na dat zy min of meer buigzaam zyn : een Hoofd-

hairtje, by voorbeeld, en een Naald. Zodanige

fiyfheid, nu, heeft in fommige Zouten weezent-

fyk plaats : 2. De fynlje'id van de deeltjes, die dè-

zelven zeer doordringend maakt : welk eene fyn-

heid waargenomen is in de allerfcherpfte , de aller**'

bitterfte , de fterk famentrekkende en de gedeftiW

leerde Oliën; zynde de deeltjes van deeze laat-»

ften geheel onzigtbaar: 3. De Lighaamelyke digt-

heid QÏz-voaarte van de deeltjes. Immers het blykt

dat die van de Metaal-Zouten, gelyk Su!;l/maat

en Cryjialli Lma , zeer fcherp en doordringend

zyn: 4. De trap van beweeging. Dus heeft men
gezien , dat in het Aftrckzel van Pyrethrum^ met

Water gemaaakt , veel flapper Smaak was , dan

IV, ÜEEt. Z 4 ia
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in dat met Brandewyn , en in de Tin(5tuur van

Aloë hadt meer bitterheid plaats, toen de deeltjes

nog in fterke beweeging waren , dan , toen zy

bykans in rufte zig bevonden. Dus vermeerdert

de warmte ook de Smaakelykheid van eenige Stof-

fen, by voorbeeld Bier; en 's Winters, zegt de

Doktor, zet men den Wyn, kilkoud zynde,een

poos aan den Haard te warmen , waar door de-

zelve veel fmaakelyker wordt: 5. De aantrekking

tuffchen de Smaakdeeltjes en de Werktuigen van

de Smaak. Dus ziet men dat verfcheide fcherpe of

bittere Stoffen in den eerften opflag minder Smaak

verwekken , dan na verloop van eenigen tyd ; 't

welk de Na-Smaak genoemd wordt: 6. De ver^

eenig'ing van de Zoutige deeltjes met verfcheide

anderen , 't zy van een dergelyke of verfchillende

natuur, zal fomtyds de Smaakelyklieid der Stof-

fen kunnen vermeerderen , of veranderen ^ of ge-

heel wegneemen. Zulks blykt uit verfcheide voor-

beelden in de Scheikunde , doch ook uit de ver-

menging van Vogten , die deeze of gene Smaak

hebben , met malkander ; waaromtrent de Heer

LucHTMANS ook veclc Proefneemingen in ^t

werkgefteld heeft , die , wegens haare uitgebreid-,

heid, alllier geen plaats kunden vinden.

H.
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ONDERZOEK
JIAAR DE MANIER

VAN

VERTEERING DER SPYZEN

IN DE MAAG
DER

VOGELEN,
pooR DEN Heer

DE RÉAUMUR.
(^Hijl. de VAcad. Royale des Sciences, de T^^fj 1752. pag. 49.)

DE manier , op welke de Verteering der

Spyzen in de Beeften gefchiedt , is een

ftuk der Dierlyke Huishouding , omtrent het wel-

ke de Ontleedkundigen 't allermeeft verdeeld ge-

weeft zyn. Sommigen willen , dat die t'eene-

maal afhangt van een foort van Vermaaling ^ wel-

ke de Spyzen, volgens hun denkbeeld, in de

Maag ondergaan; anderen beweeren, in tegen-

deel, dat de Spyzen niet gebragt worden tot zulk

eene dunne Pap, die men Chyl noemt, dan door

jlV. JDeel. Z 5 de
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de werking van een Onth'mdvogt^ 't welk zy on-

derftellen in de Maag te huisveften : anderen

,

eindelyk , ftellen vaft , dat de Verteering ge-

fchiedt door een Samenloop van deeze twee Mid-

delen. Deeze drie Gevoelens zyn omtrent dit

ftuk de eenigften., waar in hedendaags de Ont-

leed- en Natuurkundigen nog verfchillen.

Alle Natuurkundig Gefchil , welks oploffing

men niet zoekt dan door den weg van Redenee-

ring , is onderhevig lang onbeflift te blyven. De
Heer Réaümur heeft gemeend , dit op een

zekere manier te moeten oploffen , te weeten

,

door de Ondefvindiiig ; en
,

gelyk de Vogelen

verbaazend onder elkander verfchillen , ten op-

zigt van het maakzel der Maag; zo heeft hy zyn

Onderzoek inzonderheid tot deeze Dieren be-

paald.

De Vogels , in 't algemeen gefproken , zyn

^ran twee geheel onderfcheiden Klaflen of Geflag-

ten ; fommigen naamelyk zyn gefchikt om voor-

inaamelyk te leeven van Graan en Kruid, ande-

ren van Vleefch : op beiden heeft de Heer Réaü-
mur zyne Proefneemingen in 't werk gefteld, en

"VVy gaan van elk in 't byzonder rekenfchap gee-

Ven. De Vogels, die van Koorn en Kruid lee-

ven , hebben , byna allen , twee of miffchien drie

Maagen : de eerfte , die men de Krop noemt , be-

ftaat uit een redelyk dun Vlies; de tweede, die

gemeenlyk de Maag heet , is van een Spieragtige

zeer fterke en vafte zelfftandigheid. By deeze twee

kan
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kan gevoegd worden hef Kanaal, dat van de eene

loopt naar de andere , en van geraelden Heer aan-

gemerkt wordt aan liet Aas, uit de Krop geko-

men zynde , een toebereiding te geeven , welke

't zelve waarfchynlyk van nooden heeft, eer het

in de Maag overgebragt worde. Inderdaad , de

Uitzetting van deeze Zwelgpyp, de Klieren, die

men 'er in taamelyke menigte vindt, en 't ver-

blyf, 't welk 'er de Spyzen maaken , laaten naauw-

iyks twyfel over , of het niet , ten minfte in

eenige Soorten van Vogels , een waare Maag zy.

De fterkte en 't maakzel van de Maag, in dee-

ze Dieren , moet doen befluiten , dat zy gcfchikt

is om een groote kragt te oefenen op de Stof^

fen , daar in Vervat. Men wordt , in dit Ge-

voelen , wel dra beveiligd , wanneer men agt

geeft op de rimpels en plooijen, die binnen in de-

zelve zyn, en niemand kan 'er aan twyfelen, als

hy de Maag befchouwt van een foort van wilde

Duif, welke in de Indien zeer gemeen is, voor-

al in 't Eiland Njcobar. De Heer le Marie,
Chirurgyn-Majoor van de Indifche Kompagnie

te Pondichery^ heeft in de Maag van deezen Vo-^^

gel twee Schyven waargenomen , niet van Steen,

gelyk de Ingezetenen van dat Land voorgeeven,

maar van zeer hard en broofch Hoorn : waar van

het gebruik onbetwiftbaar bleek ; als niet kun-

nende dienen, dan om de ingeflokte Graankor-

rels op eene kragtige manier te vermaalen.

Dat zelfde , 't. welk de Indiaanfche Duiven te

' IV, Deel.
. weeg
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weeg brengen met haare Molenfteenen , voeren

de meeften onzer Vogelen uit, door middel van

Zand en Steentjes , die zy inzwelgen, en waar

van men zulk een menigte in hunne Maag vindt.

In den eerften opflag heeft het gefcheenen , dat

het binnenfte van de Maag , voor 't minfte , zo

veel te lyden moeft hebben van de werking dee-

zer kleine Steentjes , als de Stoifen , die in de Maag

waren vervat. Deeze zwaarigheid is den Heer

Valisnieri zelfs zo groot voorgekomen, dat

by liever in de Maag der Vogelen een Vogt heeft

willen onderftellen , 't gene in ftaat zou zyn om

Glas , dat men 'er ook zo dikwils in vindt , te

vernielen , dan te gelooven , dat het tot een on-

taftbaar Poeijer kan worden vergruisd door de

enkele werking van dit Ingewand.

Om dan die twyfeling geheel weg te neemen,

bedagt de Heer Réaumur, aan Vogelen in te

laaten zwelgen holle Lighaamen, welken de wer-

king van de Maag weerftand konden bieden , en

aan de beide enden open , ten einde, het gene men

daar in zou fteeken , bloot gefteld werde voor de

werking van het Ontbindvogt, terwyl de Schee-

de 't zelve voor de werking van de Maag befchut-

ten zou.

Onze Schryver ftelde zig voor , door dit mid-

del drie gewigtige ftukken op te helderen : in de

eerfte plaats, naamelyk , zig te verzekeren , of de

Maag wezentlyk de Stoffen, daar in vervat, ver-

jnaalde; ten anderen , de kragt te bepaalen, wel-

ke
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ke zy gebruikte in deeze vermaaling ; en , ten der-

den , te ontdekken , of de Lighaamen , in de Maag

van een Vogel gebragt zynde , onder een bekleed-

zel , 't welk , de werking van dit Ingewand we-

derftaande , middelerwyl een vryen toegang üet

aan het Ontbindvogt , dat eenige Natuurkundigen

daar in onderllellen , ook verandering in de Maag

zouden ondergaan.

Tot dit oogmerk, begon hy met een jong Kal-

koen te doen inflokken zes van die kleine Bolletjes

van dun Glas , dienende om valfche Paarlen te maa-

ken , dewelken, gelyk men w eet , twee gaatjes

hebben, regt tegen elkander over. In ieder Bol-

letje hadt hy gedaan vyf of zes Gerftkoorntjes.

Het Beeft werdt aanftonds onder een Korf gezet,

met Eeten by zig, en niet gedood , dan omtrent

vierentwintig Uuren na dat het deeze Bolletjes

hadingeflokt. Men onderzogt de vuiligheid, wel-

ke het geduurende dien tyd geloosd hadt , zeer

zorgvuldig, zonder dat men 'er eenig brokje van

de Glazen Bolletjes in vinden kon. ZeHs vondt

men 'er geen in de Krop, noch ook in 't Kanaal,

dat de Krop gemeenfchap geeft met de Maag.

Deeze laatfte eindelyk zelf geopend zynde, werdt

daar in ook geen kennelyk deeltje van de Bolletjes

gevonden; zelfs niet in het Kanaal der Darmen,

't welk de Heer Réaumur met alle naauw-

keurigheid opende , en in de geheele langte door-

zogt. Hy was, derhalve, volkomen overtuigd,

dat de Bolletjes niet alleen vergruisd , maar zelfs

IV. Deel. toe
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tot een ontaftbaar Poeijer gemaakt waren , doot'

de Averking van de Maag.

Men zou natuurlyk denken , dat het binnenfte

van die Paffagie door de brokjes van deeze Bol-

letjes moeft zyn gefcheurd of gefneeden ; doch hoe

naauwkeurig onze Schryver dit onderzogt , kon

hy geene de minfte kwetzuur vinden , noch in de

Zwelgpyp , of het Kanaal , 't welk voor de Maag

gaat , noch in de Maag zelve , noch in 't Ge-

darmte.

De Proef, welke de Heer Réaumur , in

dit opzigt ,
genomen liadt op een jong Kalkoen

,

werdt door hem herhaald in een Haan en Endvo-

gel, alwaar zy naauwkeurig den zelfden uitllag

hadt ; uitgenomen, dat in den Endvogel twee

zeer kleine brokjes Glas gevonden werden ; 't

welk waarfchynlyk daar aan toe te fchryven was,

dat dit Beeft maar drie Uuren na het inzwelgcn

der Bolletjes , en dus voor dat zy geheel tot fyn

poeijer konden vermaalen zyn, was ter dood ge-

bragt.

Om te weeten, hoe groot de kragt ware, die

in de Maag , tot het vergruizen van deeze glazen

Bolletjes , vereifcht werdt , deedt onze Schryver

'er verfclieide onder verfchillende Gewigten leg-

gen. De gewoon e Bolletjes braken byna altemaal

door een Zwaarte van vier Ponden; de zulken,

die Peerswyze gevormd en fterker waren , hoe-

danigen de Haan 'er eenigen ingezwolgen hadt

,

braken niet , dan onder een Gewigt van twaalf

Pon-
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Ponden: welk eene kragt derhalve, ten minfte.,,

aan de Maag van dit Beeft moeft toegefchreeven

worden.

Om de Maagen op nog zwaarder proef te zet-

ten, deedt de Heer Reaumur een Haan en

jong Kalkoen , niet Bolletjes van dun Glas inllok^

ken , maar ftukken van eeji taamelyk fterke Gla-

zen Pyp, omtrent een half Duim lang, kunnen-

de in de holte twee of drie Gerftkoorntjes bevat-

ten. Deze Hukken, van een zeer lange Pyp af-

gebroken zynde , waren aan de enden gantfch niet

effen; ja zelfs hadden fommigen zeer fcherpe pun-
ten , van meer dan een Linie lang.

Onze Schryver twyfelde geenszins, of deeze
punten Glas zouden in ftaat zyn , het binnenfte

van de Zwelgpyp en de Maag geheel op te fcheu-

ren; doch hy bedroog zig; want de beide Die-
ren, twee Etmaal na dat zy de Pypjes hadden in-

geflokt, gedood zynde, vondt men de Pypjes we-
der in hunne Maag, doch overlangs door gefplee-

ten en ieder, gevormd als tot twee Geutjes,

aan de enden afgerond, zonder eenige punten,
zonder een fcherpe kant, en over de geheele op-
pervlakte, van buiten, zonder gladheid, even of
het Glas met grof Zand ruuw gefleepen ware.

Zo men al ftellen wilde , dat deeze ruuwheid
door middel van een Ontbindvogt veroorzaakt wa-
re ; men zou egter , zekerlyk , daar aan de van-
eenfplyting der Pypjes tot twee Geutjes niet kunv
nen töefchryven. Heteerfte denkbeeld, dat deHeer

IV. Deel. Réau-
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RÉAUMUR zig daaromtrent maakte , was, dat

die fplyting veroorzaakt kon zyn door de lützwel-

ling van de Gerftkoorntjes, die in de Pypjes wa-

ren gedaan ; doch naderhand dergelyke Pypjes

,

geheel ledig zynde , aan Vogelen hebbende doen

inflokken, zo vondt men ze niettemin van éénge-

fcheiden : weshalve een andere oorzaak van deeze

Iplyting gezogt moeft worden.

Deeze oorzaak was niet moeielyk na te gaan.

De Maag der Vogelen is gemeenlyk voorzien met

kleine Steentjes , Zandkorrels en dergelyke Stof-

fen , welken zy hebben ingeflokt. Eenigen der

grootften , in de opening der Pypjes gefchooten

zynde, en aangedreeven door de werking van de

Maag, hadden tot Wiggen verftrekt om het Pypje

te doen fplyten. Daar wordt zelfs, ten dien ein-

de ,
geen groote kragt in de Maag vereifcht ; want

onze Schryver heeft zodanige Pypjes kunnen doen

fplyten door de enkele perüng zyner Vingeren

,

na dat hy een klein Steentje in de opening, aan 't

een en 't ander end, geftoken hadt.

De Glazen Pypjes, derhalve, onbekwaam be-

vonden hebbende om de kragt van de Maag dee-

zer Vogelen af te meeten , zo deedt hy 'er maa-

ken van Blik, volkomen digt zynde aan de beide

enden. Men gaf dezelven in, aan verfcheiderley

Pluimgedierte ,
gelyk Kalkoenen , Endvogels ,

Haanen , enz. , by de opening van welken men

ültyd deeze Pypjes aan ftukken gebroken of plat

heeft gevonden , de raeeften met een lange neer-

druk-
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drukking ^ in de gedaante van een Geutje , wè-

Üerzyds plaats hebbende van 't eene tot het andè-

te end.

Om oordcel te vellen over de kragt, welke de

Maag van deeze Dieren hadt moeten gebruiken,

ten einde dus de figuur der Pypjes te verande-

ren ; bediende hy zig van 't volgende middel. Hy
zette , in een Schroef, een der armen van een

groote Nyptang viift , en aan den anderen arrii

knoopte hy een Touw : toen ftak hy in den bek

van de Nyptang dergelyke Blikken Pypjés, als

men de Vogels hadt ingegeven, en hing vervol-

gens, aan het Touw , meer en meer zwaarte j tot

zo lang dat de Pypjes in dien ftaat gcbragt waren

,

als riien ze uit de Maag der Vogelen gehaald hadt.

Door dit middel , de langte van den arm der Nyp-
tang met die van derzelver bek, ter wederzyde

van het Scharnier, vergelykende , kon hy gemak-

kelyk de kragt berekenen , die 'er tot zulk eèn

uitwerking vereifcht werdt.

Uit de Proefneemingen blykt, dat 'er, om het

Pypje in zyn midden plat te drukken
, gelyk een

derzelven in 't Lighaam van de Kalkoen hadt on-

dergaan, met de Nyptang, een kragt geoefend

inoeft worden van 80 Ponden. Om in een der-

gclyk foort van Pypje, overlangs , zulk een Geutje

te maaken j als wy gemeld hebben ; moeft daar op,

in den bek der Nyptang , èen drukking van 273
Ponden worden gebruikt. Om een ander Pypje, iti

zyn geheel, ten naaften by, doch niet volkomen,

IV. Deel. Aa plat
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plat te knypen , door middel van twee plaatjes ^

geplaatft tuflchen de kaaken van de Nyptang,

hadt men , in fommigen , eene zwaarte van meer

dan 360, in anderen wel 437 Ponden noodig, en,

om kort te gaan , men vondt 'er een dat niet plat

wierdt, dan door eene kragt van 535 Ponden.

Van twee Pypjes , die nagenoeg even plat ge-

maakt waren door 437 Ponden gewigts^ werdc

het eene ingegeven aan een Kalkoenfe Hen , e»

uit derzelver Maag gehaald zynde na verloop van

twee Etmaal , vondt men het nog meer geplet;

zo als uit vergelyking met het andere , dat men

daar toe bewaard hadt , blykbaar was. Derhalve

hadt de Maag van dit Dier op het Pypje eene

kragt gebruikt , welke die van 437 Ponden te bo-

ven ging.

Deeze manier , om de werking van de Maag
op de Pypjes te waardeeren , is ongclyk beter dan

de gene, welke eertyds door Borelli was ge-

bruikt , om de kragt te bepaalen van dit Inge-

wand. Deeze vermaarde Ontleedkundige hadt

zig te vrede gefteld, met Kalkoenen Hazelnooten

te doen inflokken^ welken hy naauwlyks kraaken

kon met zyne Tanden , en door vergelyking van

de kragt der Kaak , met die , welke noodig was

geweeft om de Maag de zelfde uitwerking te doen

hebben , hadt hy gepoogd de kragt der Maag af

te meeten. Doch 't is gemakkelyk te zien , hoe

gebrekkelyk zulk eene waardeering, afgeleid van

de vergelyking van twee onbekende Zaaken , zyn

moefte.
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hioefte. Ook hadt hy daar door iiitkomften ge-

kreegen ^ zeer van die van onzen Schryver ver-

fchillende.

De weerftand der Blikken Pypjes j derhalve
j

nog niet ophaalen kunnende by de kragt van de

Maag, bedagt de Heer de Réaumur anderen
^

die fterker waren ^ in derzelver plaats te neemen.

Hy deedt 'er maaken van Lood , van verfclieider-

ley dikte, en de eerften nog al plat geworden zyn-

de, gebruikte hy 'er, die over 't kruis meer dan.

vier Liniën hadden , en welker holte niet wyder

dan ééne Linie was. Op deze hadden de Maagen

geen uitwerking om de figuur te veranderen, maar

men vondt ze als afgeraspt en kennelyk vermin-

derd of vcrldeind.

't Is byna overtollig hier aan te merken, dat al-

le de Maagen niet de zelfde of evenredige kragten

hebben. DePypjes, die gemakkelyk verpletterd

werden door de Maag van een Kalkoen , konden

niet kenrrelyk plat gemaakt worden door die van

een Endvogel. Het fchynt zelfs dat de Natuur

het kleine Pluimgediert
,
gelyk MolTchen ^ Vin-

ken^ Putters, Cysjes; onderrigt heeft ^ dat haa-

re Maagen niet fterk genoeg zyn om het Hennip-

,

Kanary- en Raapzaad, dat haar gewoone voedzel

is , te verraaalen ; weshalven zy die Zaadjes zorg-

vuldig pellen , of van de Baft ontblooten , eer zy

ze inflokken : 't welk zulke Vogelen niet doen^

die van veel harder Korrels leeven , doch welke

IV. Deel. Aa a Kor-



356 Db Verteering der Spyzei?,

Korrels waarfchynlyk niet te hard zyn voor hun-

ne Maag.

Die llegts een weinig let op het voorgaande y

zal zig niet verwonderen, dat de Maagen van

fommige Vogels in ftaat zyn om de Dop van een

Walnoot , Hazelnoot , of dergclyken , te ver-J

gruizen. Een of twee Nooten , dagelyks inge-

llokt,- zyn, zo men voorgeeft^ het voornaamfte

van de byzondere Manier , die gebruikt wordt om

Ganzen en Kalkoenen vet te maaken. De Heer

Reaumur heeft daar van ook de Proef wil-'

len neemen , en , fchoon het moeiclyk te geloo-

ven fchynt, dat een groote Noot, met haar Dop ,^

tot in de Maag van een Kalkoen zou kunnen door-

gaan ; heeft hy doch met volkomen zekerheid be-

vonden, dat zy 'er in komt, dat zy 'er zig van

liaarcn Dop ontdoet en verteerd wordt. Hy heeft

het zelfs nog verder gebragt , en eene derge-

lyke Kalkoen tot vierentwintig Nooten, agter el-

kander, op ééne reize doen inzwelgen. Het was

zonderling te zien ;, hoe dit Dier aan zynen Hals

een beurs vol Nooten droeg, die een zeer kenne-

lyk geraas maakten wanneer men ze behandelde.

Niettemin is de Kalkoen frifch gebleeven ; al dit

Hout is vermaalen geworden door haar Maag en

de Nooten verteerden wel ; zonder dat dit zon-

derlinge Voedzcl haar appety t verminderde tot de

andere Spyzen, die zy at als gewoonlyk. Het

zelfde is met een Haan gebeurd, wien hy Hazel-

nootcn
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nooten in plaats van Walnooten hadt doen in-

Hokken.

Om te weeten , in hoe veel tyds de Maag de

Nooten kan vertecren , heeft onze Schryver 'er

agttien ingegeven aan een Kalkoen j welke, na

verloop van vier Uuren
,
gedood zynde , vondt

hy in de Krop niet meer dan dertien Nooten; zo

dat 'er vyf reeds waren overgegaan in de Maag,

waar van geen één geheel gevonden werdr. Haa-

re Doppen war^n vermorfeld tot brokjes , waar

van de grootften niet meer dan twee of drie Li-

niën breedte hadden , en geen meer verandjsring

fcheeiien te hebben ondergaan , dan of zodanige

brokjes een Uur of twee in Water waren te wec-

ken gelegd geweeft.

Uit deeze Proefneemingen blykt onbetwifte^

lyk, dat de Kalkoenen en Ganzen de Nooten

kunnen verteeren , die men hun doet inflokken

;

maar het blykt daar uit niet zo zeker :, dat een of

twee Nooten, welke men deeze Beeften dagelyks

ingeeft , dezelven vet kunnen maaken. Veeleer

fchynt het, dat, indien de Nooten , weezendyk

,

iets daar toe doen, zulks niet kan zyn, dan door-

dien de brokken van de Doppen het Beeft hel-

pen tot het vermaalen der andere Spyzen, of dat

de Noot zyne graagte tot Eeten vermeerdert.

Doch, hoe kan men begrypen , dat de werking

van de Maag zo vermogend zy op harde 3 punti-

ge , fnydende Lighaamen , zonder dat haar inwen-

dig Vlies zelf daar door gekwetft worde ? Om
IV. Deel.
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deeze zwaarigheid geheel op te loffen , zou liet

noodig zyn te weeten, op welk eene wyze de

Maag de Zandkorrels, welken zy bevat, in be-

weeging brengt. De Heer Réaumur heeft

zig hier van getragt te verzekeren : hy heeft zyn

Duim en voorften Vinger ingebragt in 't Lighaam

van verfcheide Vogelen , en de Maag een lange

poos tuffchen zyne Vingers gehouden , zonder

eenige beweeging daar in te kunnen befpeuren,

Hy heeft, aan verfcheide Vogels , den Buik geo-

pend , en de Maag bloot gemaakt ; doch het is

hem niet dan eenmaal gelukt , duidelyke kenteke-

nen van eene Golvende beweeging daarin te zien.

Miffchien maakte de elendige toeftand , waar i-n

deeze Beeften door de opfcheuring van hun Lig-

haam waren gebragt , de Maag onbekwaaiii tot

vlugge en fterke beweegingen: doch hy heeft 'er

langzaame m ontdekt , en 't eou kunnen zyn , dat

de Maag, zig altoos vol bevindende, door bewee-

gingen van weinig uitgeftrektheid in ftaat gefteld

werde, om met veel kragt te werken op de Lig-

haamcn , in dezelve vervat.

Deeze Waarneeming geeft weinig lichts om te

verklaaren , hoe het inwendige Vlies der Maag

ontgaan kan , even zo fchielyk vernield te wor-

den, als de Stoffen, op welken zy werkt: maar,

zo men deeze Tegenwerping al niet geheel kan

cploffen , zy kan ten minfte zeer veel verzwakt

worden. Het inwendige Vlies van de Maag der

Pieren, waar van wy gefproken hebben, is by

uit-
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iilcjftek dik , gerimpeld, geplooid, en bykans zo

hard als Hoorn. Nu blykt het door de Onder-

vinding, dat Looden Molenfchyven met Amaril

v.oorzien , en Leder belegd met harde Poeijers,-

gebruikt worden om Krylbllen en Werkftukken

van Staal af te flypen, zonder dat zy zelf, op

een kcnnelyke wyze , daar van flyten. De har-

de deeltjes ;, in de kleine gaatjes van 't Lood en Le-

der vaft gezet, oefenen daar tegen byna geen ge-

weld , terwyl de Lighaamen , waar tegen men

1t wryven doet, 'er eene zeer fterke aandoening

van hebben. Waarom , dan , zouden de Zand-

korrels-, in de plooijen van de Maag gewikkeld,

daar ook niet ftyf vaft gehouden worden , en de

Spyzen vermaalen kunnen , tegen welken zy wry-

ven, zonder het Vlies te befchadigen , waar aan

zy, als 't ware
,

gehegt zyn ? Eindelyk ; dit

Vlies wordt milTchien vernieuwd gelyk de Maag
der Kreeften. De Heer Herissant heeft on-

zen Schryver Maagen vertoond, waar van aan-

merkelyke Lappen af waren , onder welken een

nieuw Vlies gevonden werdt , volkomen m ftaat,

om den dienft te vervullen van het weggenomen
Vlies.

Tot nog toe hebben wy de Pypjes, welken

de Heer Réaümur aan de Vogels hadt doenin-

flokken , alleen aangemerkt als middelen , om do
kragt van de werking der Maagen te ontdekkend

doch zy hadden nog een ander gebruik; te; wee*^

ten , hunne holte kon verfcheide Stoffen bevat-

IV, Deel. Aa 4 ten,
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ten, welken van de Pypjes befchuc werden voor

de Wryving, doch niettemin bloot gefteld aan de

werking van '-t Vogt, indien 'er, gelyk Vaus-
NiERi meent, een in de Maag zy , dat kragtig

genoeg is om de Spyzen te ontbinden.

RÉAUMUR heeft tot zyne Proefneemingen , in

dit geval , verfcheide foorten van Graan gebruikt,

zoraauw als gekookt en van den Bail beroofd: de

Pypjes , hetzelve bevattende, heeft hy een lan-

ger of korter tyd in de Maag der Vogelen gela-

ten , zonder ooit cenige verandering daar in waar

te neemen, dan van een weinig uitgezwollen te

zyn, omtrent even of zy een gelyken tyd m Wa-
ter , of op een zeer vogtige plaats , waren ge-

houden. Stukken raauw Vleefch, in dergelyke.

Pypjes geflopt zynde , [die , gelyk meji ligt be-

grypt , aanbelde enden open waren ,3 heeft hy,

na dat dezelven wel vyftig of zeftig maal langer

tyd in de Maag van Endvogels waren geweell

,

dan tot de geheele Verteering van dit Vleefch

vereifcht werdt , uit de Maag van deeze Beeften

gehaald , zonder eenige kennelyke verandering

daar in te befpeuren.

Uit al het gezegde volgt , dat de Maag der Vo-
gelen een genoegzaame kragt heeft om het Voed-

zei te vermaalen, daar deeze Beeften van leeven,

en dat hetzelve , wanneer men het voor de wer-

king der Maag befchut , niet verteerd wordt

;

doch moet men 'er, op gelyke wyze , uit beilui-

ten, dat de Vcrmaaling alleen genoegzaam is, onx

het
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liet Koorn en ander Aas te veranderen in eene

Stofte , welke bekwaam zy ojii de zelfftandigheid

van het Dier te worden , zpnd.cr andere toebcr

Kiding te oadergaan?

Verfcheide redenen fcbynen zig tegen dit laat-

lle befluit aan te kanten. De Wryving alleen

ZQU, wel is waar, het Koorn tot Meel kunnen

maaken, maar het Meel is , op zig zelf,geenChyl:

de Graantjes, in de Maag vervat, hebben een

geheel andere reuk, dan eer zy 'er in kwamen:

het Kanaal , dat de Krop gemeenfchap geeft met

de Maag, 't welk men als de Zwelgpyp kan aan-

merken, is bezet met een groot getal Klieren,

die, in de Kalkoenen vooral, zeer gevoelig zyn,

en op de Spyzen uitftorten een dik, witagtig en

een weinig zoutig Vogt , dat zig noodzaakelyk

piet dezelven vermengt : het biiinenfte Vlies van

de Maag, eindelyk, is zo zeer doordrongen met

een zuur Vogt , dat het , afgenomen en in Wa-
ter gcwreeven zynde , 't zelve bekwaam maakt

om Melk te doen ftremmen , en dit Vogt fchynt

aan 't zelve medegedeeld te worden door ontel-

baare witte draadjes, welken dit Vlies fchyneii

vaft te maaken aan de Vleezigc zelfftandigheid,

vertoonende zig wanneer men het Vlies opligt.

Alle deeze redenen overtuigden den Heer

Réaumur, dat de Vermaaling alleen niet ge-

Hoegzaam zou zyn , om het Voedzcl te maaken

tof een Chyl , bekwaam om zig te mengen met

het Dicrlyk Bloed ; maar dat zy zig in de Maag
IV. Deel, Aa 5 ver-
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vereenigen met Vogten , die in ftaat zyn , niet

om ze te ontbinden , maar om 'er eene Gifting in

te maaken, die haar noodig is, op dat ze bekwaam

mogen worden, om tot herftelling van 't verloo-

rene in het Dier te dienen.

Wy hebben te vooren gezien , dat de Maagen

der Vogelen op eene verbaazende wyze verfchil-

den : 't welk voornaamelyk plaats heeft tuffchen

de genen , die van Graan of Koorn leeven , en

die , welke Roofvogels genoemd worden , om
dat zyopanderGevogekeofDierenaazen(*). De
flappe en enkel Vliezige Maag , veel gelykende

naar de Menfchelyke , die de eenigfte in deeze

Vogelen is , zonder Krop ; was een genoegzaame

beweegreden, om te denken, dat de Verteering

in dezelven gefchieden moed , niet door middel

van eene Wryving of Vermaaling van de Spyzen,

waar toe de gefteldhcid der Maagen , en de aan-

hegting, welke fommigen derzelven met de na-

buurigc deelen hebben, haar onbekwaam fcheen

te maaken ; maar door middel van een Ontbindend

Vogt. Daar was zo veel niet noodig, om den

Heer Réaumur tot oploffing van deeze twyfe-

üng aan te zetten: als zynde zulks te gemakkely-

ker, dewyl het niet noodig was, de Vogels, die

tot deeze Proefneemingen dienden , te dooden

,

om te zien , wat 'er gebeurd zou zyn in de Pyp-

jes, welken men hun hadt doen inzweigen, De
Roof.

(*) Vergelyk bladz. ïi6, Iï7,
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Roofvogels, naamelyk, werpen met gemak de

Vederen weder uit van de Vogels, die hun tot

voedzel gediend hebben , en alles wat hunne

Maag niet heeft kunnen verteeren, Dit ftuk is

zo zeker , dat de genen , die Vogels opbrengen

tot de Valken-Jagt, dezelven, van tyd tot tyd,

balletjes van te famen gelymde Fluimen , of van

Werk, ingeeven, welken zy niet nalaaten, ten

einde van omtrent vierentwintig Uuren, uit te

werpen. Men geeft voor , dat het Braaken door

dit foort van Pillen , die zy Cures noemen , ver-

oorzaakt , dienftig kan zyn om hunnp Vogels

frifch en gezond te houden.

Het was te gemakkelyk, in plaats van zulke

Pillen de Pypjes te gebruiken , waar van wy
reeds gefproken hebben , dan dat dit denkbeeld

onzen Waarneemer ontglippen kon. Tot zyne

Pro efiieenlingen gebruikte hy een Butoor van 't

groote foort (*) , die hy in 't eerft decdt mllok-

ken een Pypje van Blik , aan de beide enden

ppen , waar in hy met een draad hadt vaftge-

maakt

(*) Biife , in 't Lat/n Buteo, Butor , ook Ardea Stella-

ris genaamd. Het is een foort van Reiger, met roodag-

tige of geele Pluimagie , waar op zig bruine of zwarte

Vlakken, Streepen en Banden vertoonen. Hy onthoudt

zig meefl in 't Riet, en geeft een geluid, dat naar liet

brullen van een Os of Stier gelykt; zynde zeer boosaar-

tig , wanneer men hem beledigt of te naa komt: waar
van 't woord Butoor of Pitoor ook fomtyds op Menfchea
wordt toegepaft.

jy. Deel»
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maakt een ftukjc Vleefch , van langte byna als

het Pypje , maar niet meer dan omtrent een der-

de van deszelfs wydte dik. De Vogel werdt

aanftonds gezet onder een groote Hoenderen-Korf,

daar hy zyn gewoone Spyze by zig hadt.

Na verloop van omtrent vierentwintig Uuren,

wierp de Butoor het Pypje tot zyn Bek uit, dat

geen drukking van zyne Maag fcheen ondergaan

te hebben: men merkte 'er geen blyk in van ee-

nige platwording , en de draad zelf, die van bin-

nen het ftukje Vleefch daar in vafthieldt , en van

buiten verfcheide flagen om het Pypje gewonden

was , bevondt men volkomen gaaf en geheel. Een

der twee openingen was gantfch toegeftopt met

een wiek van Dons ,
geformeerd uit de fyne Ve-

dertjes van eenige jonge Hoender-Pullen , die de

Butoor te vooren hadt gegeten, en doordrongen

met een foort van Pap , welke doorging tot over

de helft van 't Pypje.

Het ftukje Vleefch , daar in beflooten , was

gebragt tot byna een vierde deel van zyn eerfte

grootte, 't Gene 'er van over \^'as gebleeven,

vondt men nog vad zitten aan den draad : het

fcheen met een Pap bedekt te zyn , die waar-

fchynlyk voortgebragt was door zulken van des-

zelfs deelen , die ontbonden waren. Het hadt

byna zyn oude koleur, doch verfchilde in zelf-

ftandigheid zeer veel van zyn voorigen ftaat : als

men dit Vleefch met de punt van een Pennemes

trok, wierdt het als Plukzel van Linnen: de reuk

zweem-
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Eweemde niet het minfte naar die van rottig

Vleefcli ; zy was niet zuur , noch doordringen-

de ^ maar veeleer walgelyk.

Deeze Proefneeming, in welke men een ftuk-

je Vleefch , befchut voor alle werking van de

Maag, in den tyd van een Etmaal byna geheel

verteerd ziet, fchynt onbetwiftelyk te bewyzen,

dat deWryving hier geen deel gehad heeft aan de

Verteering. Daar was nogthans iets , 't welk

den Heer Réaumur weerhieldt, om dit volko-

men vaft te Hellen. Wy hebben opgemerkt, dat

het Pypje aan de beide enden open was gelaten.

Nu kon het mogelyk zyn, dat verfcheide harde

Stoffen, de een voor, de ander na, door de holte

gedreeven, het ftukj e Vleefch als gcvyld ofge-

rafpt, en dus desfelfs ontbmding bewerkt had-

den. Zy , die weeten , hoe veele middelen de

Natuur gebruikt om de zelfde uitwerkingen voort

te brengen , zyn altoos befchroomd om een te

fchielyk Befluit te maaken,

Weinig moeite was het, zig van de Waarheid

te verzekeren. Een nieuw Pypje, bevattende

een dergelyk ftukje Vleefch, werdt aan de beide

enden geflooten met een lapje Gaas van Vlafch-

draaden, door welks Maazen derhalve niets aan

het Vleefch kon komen dan Vogt, en, zo hetzel-

ve dan verteerd werdt , kon men geen twyfel

hebben , of m de Maag van den gedagten Vo-
gel gefchiedde de Verteering door middel van

IV. Deel. eei;
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een foort van Ontbinding , en niet door ee-'

nige Vemiaaling van de Spyzen. Dit was juift

het gene 'er gebeurde: het Pypje , 't welk de

Vogel hadt ingeflokt, uitgeworpen zynde^ vondt

men het Gaas nog vaft en digt geflooten , maar

het Pypje vervuld met eene vette , fmeerige en

op 't aanraaken zagte -StofFe , terwyl het ftukje

Vleefch tot een agtfte deel van zyne grootte was

verminderd. De Pap, en 't gene 'er van 't

Vleefch overig was , rook niet» zuur , noch als

bedorven Vleefch , maar enkel wat walgelyk : een

bewys^ dat de Verteering te weeg gebragt wa-

re, niet door een foort van Verrotting, maar door

de werking van een Ontbindvogt.

Deeze laatfte Proefneeming fcheen niets over

te laaten, dat nog begeerd kon''worden ; maar de

Heer RÉaumuji hadt vergeten het ftukje Vleefch,

dat in het Pypje geftoken was , te weegen, om
naauwkeurig te zien , hoe veel het in een gege-

ven tyd verminderd ware.

Tot herftelling van dit verzuim , deedt hy de

Butoor een derde Pypje inllokken, gelykvormig

aan het laatfte, in 't welke hy een ftukje Offe-

Vleefch deedt , weegende 48 Greinen. Dit

Pypje bleef byna twee dagen in 't Lighaara van

den Vogel ; dus was ook het ftukje Vleefch ge-

bragt tot 6 Greinen, en, 't gene 'er van over-

bleef, liet zig zo gemakkelyk kneuzen , dat onze

Schryver 't zelve , door een zagte wryving met

. het
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het end van zyn Vinger, maakte tot een week

deeg. Het rook, zo min als de anderen , naar

rottend Vleefch.

Daar kan, derhalve, niet getwyfeld worden

,

ofde Maag der Roofvogelen bevat een Ontbind-

vogt , 't welk bekwaam is om den Samenhang

van het Vleefch der Dieren , waar mede zy zig

voeden, los te maaken. Om zig te verzekeren,

of het zelfde Vogt insgelyks de Beenderen zou

kunnen ontbinden, heeft hy toevlugt genomen

tot nieuwe Proefneemingen. Hy déedt in een

Pypje, dat hy vervolgens de Butoor liet inflok-

ken, eerft zeer teere Beenderen van jonge Die-

ren. Het Pypje bleef omtrent een Etmaal in 't

Lighaam van den Vogel , en , wanneer het 'er

uitkwam , was 'er niet het minfte kennelykdeek-r

je in overgebleeven van de brokjes Been, die 'er

in geweeft waren : zy bevonden zig t'eenemaal

verteerd j, en zelfs fchielyker, dan het met ftuk-

jes Vleefch, van gelyke grootte, zou toegegaan

zyn.

Brokjes van een Offen-Rib, van welke men
zorgvuldig al het Vliezige afgenomen hadt , en die

alleenlyk beftonden uit het hardfte gedeelte van het

Been , werden , ter zwaarte van 41 Greinen
, ge-

flooten in een Pypje, dat aan beide enden met

Gaas werdt toegemaakt. Dit Pypje, in de Maag
van de Butoor gebragt zynde, bleef aldaar wat
minder dan een Etmaal tyds. Toen het 'er uit

gekomen was, vondt de Heer Reaumur, aan

. IV. Deel. 'C end
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't end van de brokjes Been , druppels van eente

Lymagtige Stoffe : zy waren niet week gewor-

den, maar kennelyk in grootte verminderd: de

ongelykheden , die men 'er , met het wegneemen
der Vliezen , aan gemaakt hadt , waren gehee'l

Terdwcenen , en , zo men op 't oog al had getwy-

feld aan die verkleining, was dezelve gemakkelyk

te ontdekken uit de zwaarte: want zy hadden by-

na de helft van hun Gewigt verlooren. Men kon

derhalve niet twyfelen, of het Ontbindvogt van

de Maag had 'er vat op gehad , en was in dceze

Beenderen gedrongen.

Deeze zelfde brokjes werden, na dat zy afge*

fpoeld waren, weder in het Pypje gedaan, en

nog twee maaien agtereen den Vogel ingegeven

;

bevindende zig, na de laatfte maal, tot 4 Greinen

gewigts verminderd. De Maag van de Butoor

is derhalve in ftaat om Beenderen te verteeren, en

zy zyn voor haar een wezentiyk Voedzel.

Het is door Ondervinding bekend , dat de Roof-

vogels geen Graan nuttigen , van welk foort ook

hetzelve zy. Men kan met reden denken , dat

dceze afkeerigheid hun door den Schepper van 't

Heel-Al is ingegeven , om ze te beletten van zig

vrugteloos op te vullen met een Voedzel, dat

niet door hunne Maag verteerbaar zou zyn : maar ,•

hoe waarfchynlyk dit Gevoelen ook zy, het waö

nog zekerder zig daaromtrent door beüiffende

Proefneemingen licht te verfchaflen.

Ten dien einde deedt de Heer Réaumur zy-

ne
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iie Butoor een met Gaas geflooten Pypje ittflok-

ken , daar Brood in was, beftoken met eenige Kor-

rels Tarw en Gerft , en onder dezelven een vaa

gepelde Gerft. Dit Pypje bleef omtrent twee

en twintig Uuren in de Maag van den Vogel, ert

nogthans kon men geene verandering aan een der

Korrellen, zelfs niet aan die, welke van de baft

beroofd was , befpeuren : het Brood zag 'er wel

eenigermaate uit , als gekaauwd zynde , doch het

was niet in Pap veranderd gelyk het Vleefch

:

men kon nog duidelyk zien dat het Brood ware.

Deeze Proefneeming voldeedt onzen Schryver

nog niet zodanig, of hy oordeelde dezelve te moe-

ten herhaalen. Hy gaf, derhalve, de Butoor op

ftieuws een Pypje in , ^t welk van binnen voor-

zien was met een ftukje Vleefch, en aan de bei-

de enden mét Graanen van verfcheiderley foort

,

gelyk Erwten, witte Boonen, Gerft, enz. Het

Pypje bleef, ditmaal, agtenveertig Uuren in de

Maag, én, toen het 'er uit kwam, bevondtmen

dat de Graanen niet geleeden hadden , zynde al-

leenlyk maatig uitgezwoUen , gelyk zf zouden

geweeft zyn, wanneer men ze dien zelfden tyd

op een warme vogtige plaats bewaard had; daar

in tegendeel het Vleefch j dat zy bedekten j byna

t'eenerrtaal was verteerd ; zo dat 'er, op 't hoogfte

,

niet meer van overbleef daii een zesde deel ,- 'c

welk een zeer onaangenaame reuk van rottig Vleefch

hadt aangenomen : 't zy , om dat het in de Maag te

lang gebleeven 5 of om dat het niet genoegzaam be-

.- IV. Deels Bb Vog-
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vogtigd was door het Ontbindvogt^ aan 't welke

de uitgezwollen Graantjes geen genoegzaam vryen

doortogt gegeven hadden.

Deeze zelfde Proefnceming wcrdt nog eenshcr-

haald, met dit verfchil, dat, m plaats van droo-

ge Graankorrels te neemen, de twee enden van

het Pypje , waar van het midden gevuld was

met Vleefch , voorzien werden met geborftcn

Graanen, dat is, zodanigen , welker balt men

genoodzaakt hadt te fplyten door de uitzweUing

van 't Meelagtige deel, Men hadt even den

iielfden uitflag ; naamelyk : het Vleefch was ge-

heel vernield zonder dat de Graanen eenige ken-

nelyke aandoening hadden geleeden.

Na deeze Proefneemingen , die zo klaar bewy-

zen, dat het Vogt, waar door de Vertecring der

Spyzen in de Maag der Vogelen bewerkftelligd

wordt
,
geen het minfte vat heeft op de vcrfchei-

de foortcn van Graanen , onder welk een gedaan-

te ook zy daar aan bloot gefield worden ; zou het

fchynen , dat men zonder gevaar belluiten kon ,

dat de Vrugten , waar van deeze Dieren zo wei-

nig werk maakcn als van Graan , niet meer aan-

doening daar van moeften hebben. Doch , om
niets in dit opzigt te verzuimen, deedtdeHeer

RÉ AUMUR zyne Butoor een Pypje met Gaas als

vooren inilukken , 't welk een ftuk bevatte van

een wel rype Peer. De Vogel gaf dit Pypje, na

verloop van een Etmaal , weder over , en 't ftuk

-Peer hadt zync gedaante behouden, maar e^i wci-
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hig van zyn gewigt verlooren ^ en de zelfftandig-

heid was byna zodanig als die van eene gekookte

Peer. Deeze verandering zou zeer wel aange-

merkt kunnen worden, als de uitwerking van dat

foort van broeijing, 't welk de Peer hadt geleeden

van de warmte der Maag; maar^ als men die aan

de werking van 't Ontbindvogt wilde toefchry-

ven, zou deeze werking van zo klein belang zyn ^

dat de Roofvogels inderdaad uit de Vrugten zeer

weinig Voedzel kunnen haaien.

Daar blyft dan nog de Vraag over , w elke de

eigenfchap kan zyn van een Vogt, dat^ metza
veel kragt werkende op de allerhal-dfte Dierlyke

Stoffen , gelyk het Gebeente, niet het minfte ver-

mogen fchynt te hebben op de deelen der Plantge-

waffen. Deeze zwaarigheid was al te natuurlyk

verknogt aan degenen, die 't Onderwerp van dei

voorgaande Proefneemingen zyn geweeft, dan dat

onze Schtyver konde nalaaten , al wat mogelyk

ware tot derzelver oplofling aan te wenden.

Hy heeft, verfcheidc maaien, aan zyne Tong
druppels gebragt van dat foort van Geley, waar

in het Vleefch ofde Beenderen veranderd waren,

en die met het Ontbindvogt doordrongen moeft

zyn. De överblyfzels zelf van de Beenderen, in

de Pypjes gevonden, die met dit Vogt bedaauwd

moeften zyn, heeft hy ook geproefd ^ en , nochin

't een noch in 't andere, iets gevonden , dan een

bittere Smaak, met Zoutigheid gemengd, die niet

rerfchilde dan in meer of minder graad \an fterkte.-

IV Deel. Bb s Hy
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Hy heeft op 't Vuur gelegd een Pypje , dat

uit de Maag van de Butoor gekomen was, en die

gaf in 't kort een Vlam uit, die langer duurde dan

een Minuut. Zou dan een Olieagtige of brand-

baare Stof de voornaamfte oorzaak van de Vertee-

fing in deeze Vogels zyn ? Dit is iets, waar om-

trent onze Schr) ver geen Beiluit durft neemen
,

zonder een uitvoeriger en naauwer Onderzoek.

Om zig meer lichts te verfchafFen aangaande de

natuur van dit Ontbindvogt, zou het noodig ge-

weefl: zyn, van dezelve eene genoegzaame veel-

heid te hebben , daar men zodanige Proeven op

konde neemen , als noodig waren tot ontdekking

van deszelfs famenftellende deelen. Doch hoew as

't mogelyk zo veel van dat Vogt te bekomen uit

de Maag van een leevend Dier ? Dccze zwaarig-

heid heeft den Heer Réaumur den moed niet doen

opgeeven: hy is dezelve te boven gekomen, en

dit zelfs zonder veel moeite. De Roofvogels ee-

ten zo min Spons als Graan, en het was te denken

,

dat hunne Maag de Spons even zo min verteeren

zou. Op dit denkbeeld deedt hy de Butoor een

Pypje, met Gaas toegemaakt als te vooren, inflok-

ken , na dat hetzelve losjes gevuld was met Spons

,

waar van het 13 Greinen bevatte. Toen het Pyp-

je uit de Maag kwam , woog de Spons , die 'er in

was , 63 Greinen ; zo dat 'er 50 Greinen van het

Vogt der Maag in vervat moeften zyn , en men

kon zegemakkelyk uitdrukken, om dit Vogt apart

te hebben. Men herhaalde de Proefneeming met

den



IN DE Maag der Vogelen. 373

den zelfden uitflag; doch de Heer RÉaumur kon

niet verder gaan , om dat de Butoor ; 't zy dat

dezelve te veel was afgemat door de eerfte Proef-

neemingen ; 't zy dat de menigte van Vogt,uit de

Maag gehaald, den Vogel te veel verzwakt had ;

op deeze Proefneeming fticrf. Onze Schryver is

nogthans van gedagten , dat men , door veele Vo-

gels Lcoden Pypjes in te geeven , met Spons ge-

vuld ; of zulke Pypjes , van dikker foort en in

grooter menigte, te doeninflokken van zeer groo-

te Vogels, gelyk Arenden of Gieren; eene ge-

noegzaame veelheid , tot de vereifchte Proefnce-

mingen , daar van zou kunnen verzamelen.

Het Vogt dat men uit de Sponsjes, die van de

Butoor ingezwolgen waren , kreeg , was niet klaar

en helder , maar troebel , en van eene doffe geel-

agtige koleur. Dit, meent de Heer Réaumür,
eensdeels daar uit voortgekomen te zyn, datliy

zyne Sponsjes niet fchoon gewaflchen had; ten

anderen , doordien hy den Vogel niet had laaten

Vallen, eer dat die dezelven inflokte, en toen ze

in de Maag waren. Het gebrek van de eerfte

voorzorg hadt in het Vogt deeltjes kunnen bren-

gen van eene Aardagtige of andere natuur, die

deszelfs doorfchynendheid en koleur hadden ver-

bafterd, en 't gebrek van de tweede hadt kunnen

maaken, dat het Vogt zig mengde met de ver-

teerde Spyzen;'t welk inftaat was dezelfde uit-

werking te doen. Men zou dan zeer zorgvuldig

jnoeten zyn , de Sppns wel fchoon te waffchen en

IV. Deel. Bb 3 de\}
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den Vogel zeer ilreng te laacen Vallen, 'c welk:

deeze Dieren gemakkelyker kunnen uitllaan dan

men denkt. Een Gier heelt twintig dagen zon-

der eenig het allerminfte Voedzel geleefd , en nog

was het dit langduurig Vallen niet , 't welk haar

den eenentwintigflen dag deedt fterven. Waar-

fchynlyk is dit vermogen aan deeze Vogelen ge-

geven , om dat het hun dikwils gebeurt , dat zy

geen Prooy opdoen, en bygevolg genoodzaakt

zyn te Vaften.

Het Vogt, dat door middel van de Sponsjes uit

de Maag van de Butoor gehaald was , werdt

door den Heer Rkaumur op verfcheide wyzen

onderzogt. Hy bragt 'er van op zyn Tong, al-

waar hy 'er de zelfde aandoening van hadt, als

van de Geley , daar wy van gefproken hebben ; te

weeten, een bittere en Zoutige Smaak; met dit

rerfchil alleen , dat , daar de Geley een weinig

meer bitterheid dan Zoutigheid fcheen te hebben

,

dit Vogt, in tegendeel, meer Zoutig dan bitter

was. Dit zeilde Vogt op blaauw Papier gedaan

z.ynde , is het 'er kennelyk rood door geworden.

Doch het allerzonderlingfte gebruik, 't welk

onze Schryver van dit Vogt gemaakt heeft, was

te tragten met hetzelve , buiten het Lighaam van

den Vogel, de Verteering te maaken, dewelke

het in de Maag te weeg brengt. Ten dien enide

ftak hy, verfcheide maaien, ftukjes Vleefch in

Pypjes, en goot daar op van 't Vogt , uit de Maag

Tan de Butoor gehaald : hy ftopte de Pypjes met de

zelf-
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zelfde Sponsjes toe, enleidzc in Bakjes ^ op den

bodem van één van welkeneen weinig Waterwas.

Daarenboven deedt hy in ieder Bakje een ftukje

Vleefch , 't welk tot vergelyking dienen moeft ;•

waar na de Bakjes ^ met een Papier toegebon-

den
,
gezet werden in een Broed-Oven van Hoen-

der-Pullen , wiens warmte zeer naby die van de

Maag des Vogels kwam^ en waar in zy een Et-

maal gelaten werden.

Het ftukje Vleefch, dat in ieder Bakje was,

vondt men bedorven , en 't gaf een onverdraag-

lyke Stank: 't gene in ieder Pypjc was, door-

drongen met het Vogt uit de Maag van de Bu-

toor, was niet ontbonden ^ maar een weinigweek

geworden, en fchoon het ook de Reuk had aan-

genomen van bedorven Vleefch , was die Reuk
nogthans , op zeer veel naa , zo fterk niet als die

van het Vleefch in 't Bakje. Het fcheen derhalve
^

dat wel het Vogt niet t'eenemaal het Vleefch

ontbonden, doch hetzelve ten minfte doorweekt

en ten deele voor de Verrotting bewaard had. ,.

Doch : v/aar aan heeft het gehaperd dat dit

Vleefch niet verteerd ware? De duffe en weinig

doordringende reuk van het Vogt laat niet toe te

denken, dat het vlug genoeg zy om wegte waa-

femen wanneer het aan de vrye Lugt wordt bloot

gefteld. Indien men 'er een genoegzaame veel-

heid van kon hebben , zou het nogthans goedzyn

,

ce zien , pf dit Vogt niet veranderen zou in de

Flefchjes, daar men het in bewaarde. Miffchien

IV. Def.l. Bb 4 moet
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moet men het daar aan toe fchryven , dat de Pyp-

jes , die het Vleefch bevatten , niet aan den jui-

ften trap van warmte, welke 'er vereifcht werdt

,

bloot gefteld waren. Men zou zulks geniakkelyk

kunnen weeten , als men in de Maag van een Vo-

gel Pypjes deed , aan beide enden volkomen digt

zyndé, 'waar in Ihikjes Vleefch waren, gemengd

niet het Vogt uit de Maag van den zelfden Vogel

gehaald ; wanneer men , by 't uitkomen der Pyp-

jes, zou kunnen zien , of het Vogt, door de warm-

te van de Maag geholpen , het Vleefch in 't Fyp-

je had kunnen ontbinden. MiiTchien heeft het

Vogt zelf ook noodig , verfcheide maaien ver-

verfcht te worden ,
geduurende den tyd der Ver-

teeringe. Dewyl de Heer Réaumur zyn tam

gemaakten Vogel verlooren hadt, was het hem

niet mogelyk alle deeze Vraagen door genoegzaa-

me Proefneemingen op te loffen.

Uit al het gene hier, in 't korte, is bygebragt,

kan men zeer duidelyk opmaaken , dat de Ver-

teering der Spyzen , in Vogelen die een Krop

hebben, door Vermaaling gefchiedt, en dooreen

Ontbindend Vogt in de genen die, gelyk de Bu-

toor, met eene Vliesagtige Maag voorzien zyn.

Een ander , niet minder gegrond , denkbeeld

vloeit daar uit voort: te weeten, dat , zeer waar-

fchynlyk , de Vogels , welker Maag ten deelc

Vliezig ten deele Spieragtigis,als ook die genen ,

waar ïn zy is van eene middelbaare zelfftandigheid

,

de beide gezegde mani^cn van Vertecring in ge-

' bruik
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feruik hebben ; 't welk door Prpefneemingen onder-

?ogt zal kunnen worden.

Het was natuurlyk , wit de Proefneemingen

van den Heer RÉAUMURop te maakcn, dat zo-

danige Dieren, die , even gelyk de Roofvogels, eene

Vliezige Maag hebben, ook, even als zy , de Spy-

zen verteerden, door middel van eenOntbindvogt,

Eene Proefneemmg , door hem gedaan , heeft

deeze Oiffing in zekerheid veranderd. Hy deedt

een Teef twee ftukjes inflokken van een zeer hard

Been, die nagenoeg Cylindrifch waren, van ze-

ven Liniên lang en een weinig minder dan twee

Linié'n dik. Het Dier zesentwintig Uuren daar

na geworgd zynde , vondt men de t\vee ftukjes

Been nog in de Maag, zynde in grootte vermin-

derd, en 'er fcheenen , in de langte. Plaatjes, van

afgefcheiden te zyn ; maar , 't geen boven alles de

werking van het Ontbindvogt deedt blyken , was

dat dit Been, te voorenzo hard enftyfgeweeft,

door 't enkele verblyf in de Maag zo buigzaam

als Hoorn geworden ware.

Om zig te verzekeren , of de Vermaaling ook

niet voor een gedeelte plaats had in de Verteering

van deeze Dieren , deedt de Heer Réaum ur eene

Teef, te gelyk met de ftukjes Been , drie Pyp-

jes inflokken van verfchillende grootte, die uit een

©pgerold blaadje Lood gemaakt waren. Deeze
Pypjes booden de werking van de Maag maar een

kleinen weerftand: het fterkfte kon gemakkelyk

flat gedrukt worden tuffchen den Duimenvoorl^en

}V. Deel. Bb 5 Vin-
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Vinger van eene redelyk zwakke Hand: geen der-

zelven hadt egter, toen men ze nit de Maag

van de Teef haalde, het minlte teken van platwor-

ding, noch ecnig hcwjs, van door Wryvingen

te zyn afgeflceten.

Het is dan wel zeker , dat de Verteering, in

Dieren die een Vliezige Maag hebben, door mid-

del van een Ontbindvogc gefchied: ; maar de na-

tuurvan dit Ontbindvogt moet by uitftek verfchil-

lende zyn in verfchillende Dieren. Dat van de

Butoor hadt geen kragt, noch op 't Brood noch

op Graankorrels, en liet het gedeelte Beens, 't

welk het nog niet hadt kunnen verteeren , zyne

hardheid volkomen behouden: dat van den Hond

heeft zo wel aandoening op 't Brood als op Been

,

en kan het Been zelfs buigzaam maaken, maar het

werkt in geenen declc op Graankorrels, die egter

zeer wel ontbonden worden in de Maag van een

Varken : dat van 't Paard heeft geen kragt op 't

Vleefch , maar ontbindt groen Kruid en Koorn in

volkomenheid : eindelyk , daar zyn Viffchen en ee-;

niffe Infekten, die van Aarde leeven, in welker

"Vliezige Maag derhalve een Vogt moet zyn , dat

bekwaam is om die te vertecren. Welk een groo-

te verfcheidenheid van Middelen tot de uitvoering

van een zelfde Oogmerk?

Nog een Geflagt egter bleef 'er over, 't welk

de naauwkeurigheid der Onderzoekingen van den

Heer Réaumur niet ontglipt is. De herkaati-

v;etide Beejlen hebben ,
gelyk men weet , vier Maa-

gen
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gen van een verfchillend maakzel , en het was ze-

kérlyk iets fraais, te weeten, op welk eene \\y-

ze de Verteering by hun bewerkftelligd werde.

Met dit inzigt , deedt hy een Schaap vier Blikken

Pypjes inzweigen, van omtrent tien Liniènlang,

en half zo dik ; zynde twee derzelven met verfche

Grasblaadjes, twee met Hooy gevuld. Dewyl

het te vreezen was , dat het Ontbindvogt van de

Maag van 't Schaap
,

gefchikt tot het verteeren

van drooge Planten , de Garen draadjes mogt aan

ftukken byten, zo werden deeze Pypjes digt ge-

bonden met Paardehair. Men doodde en opende

het Schaap veertien Uuren na dathetzelve de Pyp-

jes ingeflokt hadt , en vondt dezelven in die Maag,

welke de Pens genoemd wordt, doch zonder dat

het Gras of de Hooy-vezeltjes verteerd waren

:

zy vertoonden zig flegts even of zy een weinig iii

Water te weeken gelegen hadden , zynde voor 'c

overige onveranderd.

Dewyl het kon zyn, dat de Kruiden niets dan

een langer verblyf in het Lighaam van 't Schaap

van nooden hadden, om verteerd te worden, zo

befloot de Heer Réaumur de Proefneeming te

herhaalen. Ten dien einde deedt hy een ander

Schaap agt dergelyke Pypjes inflokken , als de vier

geweeft waren van het eerfte Schaap. Van deeze

agt hadt hy 'er twee gevuld met verfch Gras, zon-

der eenige voorbereiding; twee anderen met der-

gelyk Gras, doch een weinig gekaauwd en met

Speekzel doordrongen zynde ; twee anderen met

ly. Deel. droog
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droog Hooy , en twee met Hooy dat door kaau-

wen een weinig week gemaakt was. Deeze Pyp-

jes en drie anderen met Itukjes Spons gevuld, die

men het Schaap omtrent vyftien Uuren daar na in-

gaf, waren 't ecnigfte Voedzcl , dat men 't zelve

liet nuttigen.

Toen het Schaap, omtrent anderhalf Etmaal na

het inzweigen der eerfte Pypjes, gedood werdt,

hadt het de elf Pypjes niet meer in de Maag, die

't zelve ingegeven waren; want zeven hadt het

'er met den Afgang geloosd; de overigen werden

in de Pens gevonden. Het Gras en Hooy, in

de Pypjes vervat , was in zyn geheel en geen-

zins verteerd: hoewel het, door alle de ]Maagen

gepaffeerd zynde , aldaar moeft ondergaan heb-

ben al 't gene de Spyzen gebeyrt , dip verteerd

worden.

Men kan dan , op eene gegronde wyze , uit

deeze Proefncemingen befluiten, dat het niet dej

enkele werking van het Ontbindvogt is, waardoor

de herkaauwende Beeften de Spyzen verteeren, en

dat dit Vogt , zo het weezentlyk plaatsheeft , door

eene kneuzende of wryvende kragt moet geholpen

worden ; aangezien het gewoone Voedzel der

Schaapen niet tot Verteering gebragt wordt in

de Maag derzelven , allcenlyk door in de Pypjes

voor die kragt befchut te zyn. Deeze kragt , eg-

ter , fchynt vry middelmaatig te zyn , indien men

ze met die der Kroppen van de Vogels vergelykt

;

"want de Pypjes , die in de Krop van een Kalkoen

aan
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aan ftukken zouden geraakt zyn , hebben alhier

niet het minfte geleeden. Een eenig , dunder dan

de anderen, was in een dikker ingefchooten, daar

het waarfchynlyk , 't bekleedzel los vindende , door

de kragt vandeMaagingedreevenisgeweeft. Dee-

ze kragt zal vermoedelyk de werking helpen van

een Ontbindvogt, dat niet genoeg werkzaam is.

Inderdaad, 't gene de Heer Réaumur kreeg

uit de Sponsjes van zyne drie laatfte Pypjes, hadt

maar een flappe Zovitige Smaak , en gaf een zeer

flaauwe roode koleur aan 't Blaauw Papier.

Voor 't overige: de Proefneemingen, waar

van wy berigt gegeven hebben , heeft onze Schry-

ver wel niet voldoende geoordeeld , om het Ge-

fchil t'eenemaal op te loffen , maar zy baanen ten

minfte den weg om 'er de Oploffing van te vinden

,

en de Natuurkundigen zullen hem altyd de verplig-

ting hebben , dat hy hun het zekerfte en vernuftig-

fte Middel aan de hand gegeven heeft, 't gene

men ooit in 't werk heeft kunnen ftellen tot dit ge-

wigtig Onderzoek.

H.

wV
IV. Deel, BY
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MENSC HEL YKE
LICHAAM EN

WAARGENOMEN,

DOOR DEN HeerMOREL,
Devionjlratetir in de Ontleed- en Heelkunde

te Colmar in den Elfaz,

{Recuell de Medecine , Chirurgie (jc. Decembr. 1757.

pag. 432.)

IN het opgezet Geraamte van een Jongman ^

van vierentwintig Jaar oud , nam ik waar

:

1. Dat de Dwarfe Uitfteekfels van de drie onder-

fte Halswervelen met twee gaten doorboord

waren , van welken de voorften doortogt gaven

aan de Wervelbeens-Ader en Slagader j en dat

de agterften , die 'er boven het gewoone getal

zig bevonden , de agterfte Hals-Slagader doorlie-

ten. 2. In 't zelfde Subjekt zag ik een Beenig

Kanaal, gegroefd in den aanhang van de Atlas ter

wederzyde, en agter de onderfte Uitfteekzels der

Geleding. Ik oordeelde, uit den koers van dit
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Kanaal, dat de Wervelbeens-Slagader,by haaren

uitgang door het dwarfe gat van het tweede

Hjils-Wervelbeen , aldaar hadt moeten pafleeren ^

voor dat zy het gat van 't dwarfe Uitfteekzel der

Atlas bereikte , en dat zy , in deezen doortogt

,

drie bogten moefl gemaakt hebben. 3. Befpeurde

ik , in 't zelfde Geraamte , agt Beenderen aan deii

flinker Voorvoet : te weeten , vier Wiggebeen-

tjes : het groote en kleine raakten elkander van

onderen , en lieten van boven een driehoekige

ruimte, alwaar dit overtallige Wiggebeentje lag.

Ik zag, dat dwars door de bajïs van het groote

beentje des Agtervocts ceneBeenftreep liep, wel-

ke 't zelve in twee holten verdeelde , waar vari

de inwaardfe en grootfte voor het groote Wig-
gebeentje diende, de andere kleiner, uitwaards ge-

plaatft, voor het overtallige Wiggebeentje. Op
het groote Wiggebeentje van den regter Voor-

voet kon ik tekenen van affcheiding vinden, die

nog kenbaar genoeg waren , om te denken , dat

zy niet lang geleeden waren famengevoegd ge-

weeft.

Ik heb het Bekkeneel van een Perfoon van om-

trent twee-entwintig Jaar oud , in 't welke de

twee Slaapbeenderen , als ook dat van 't Agterr-

hoofd en het Wiggebeen, zodanig famengegroeid

zyn, dat zy met malkander niet dan één enkel

Been fchynen uit te maaken.

In het Wiggebeen van een jong JMeisje, van

agttien Jaaren , bemerkte ik geene HoUigheden ,

IV. Deel. ia
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5a zelfs geen blyk dat zy 'er ooit geweeft warert.

Op 't zelfde Wiggebeen , zag ik nog voortko-

men van de punt der voorfte Uitfteekzels van de

Sella Turcfca , een Beenig verlangftuk , 't welk

met de voorfte uitfnyding tot den doorgang der

Carotis een gat maakte, door 't welke de inwen-

dige Krop-Slagaderen pafleerden. Ik heb dit reeds

verfcheide maaien waargenomen.

Bejchryv'tfjg van V Geraamte -jan een Kind, dat met

de Engeljche Ztekte ter wereld kwam , zynde

m ds Geboorte gejforven.

De langte , van de top des Hoofds tot aan dé

vlakte van 't onderfte der Hielen , is 12 Duim:

de Omtrek van het Hoofd 12 Duim en 2 Liniën:

de middellyn van de Borft, tuffchen de twee bo-

venfte echte Ribben gemeten, 11 Liniën; in 't

midden , tulTchen de zevende echte Ribben , t

Duim 8 Liniën; onder, tuflchen de derde on-

echte Ribben, 2 Duim 1 Liniën. Deeze Afmee-

tingen zyn dwars over de Borft genomen. De
groote middellyn van het Bekken , gemeten van

de fcherpe kant van 't eene Darmbeen tot aan het

andei'e , bedraagt t Duim 7 Liniën ; de kleins

middellyn, inwendig, van 't eene Zitbeen tot

aan het andere, 7 Liniën. De langte van dert

flinker Arm
,
gemeten van dert Opper-Schouder af

tot aan het end des middelften Vingers , die zig

niet verder-uitftrekt dan tot aan de onderfte det

• oneshte
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öiVec-hte Ribben , is 2 Duim 9 Liniën ; die van

den regter Arm 3 Duimen. De onderfle Buiten-

leden , van den uitwaardfen rand der Gewrichts-

pan van de Dye , tot aan het onderfte der Hiel

,

zyn 2 Duim 5 Liniën.

Het uitwendige maakzel der Gebeenten van

dit Kindje, geeft een duidelyk kenteken van de

Engelfche Ziekte. Het Hoofd onbefchoft groot

,

naar 't Lighaam: de Schouderbladen fmal en dik,

gelyk ook de Heupebeendcrcn : de Beenderen des

Opper-Arms en die van den Onder-Arm , op eene

zonderlinge wyze gekromd : hunne dikte , in 'c

midden zeer groot en aan de enden nog grootcr

zynde , vervult zekerlyk 't gebrek van hunne l-ang-

te. In de Beenderen van de Hand en Vingeren

heb ik niets byzondcrs ontdekt. De voorfte uitr

einden der Ribben zyn knobbelig, en haare Kraak-

beenderen zeer breed naar de Ribben te rekenen.

Die van de laatfte echte en twee eerfte onechte

Ribben, zyn naar buiten omgeboogen, 't welk

maakt dat de Borft zeer veel naar een Klokjes-

Bloem of naar die Glazen Klokken zweemt , wel-

ke men over de Planten zet. De Ruggegraat

heeft niets ongewoons , maar de kromming der

Dyebeenderen is byfter groot zo wel als de dikte*

Rottig en dun Merg heeft het geheele agterfte en
onderfte deel van 't flinker Dyebeen doorvreten;

zo dat de ftuldcen der Knokkelen niet aan het ove-

rige des Beens vaft zyn , dan met een dun plaatje

Beens en het Beenvlies. Het Scheen- en iCuit-

IV. Deil. Cc been
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been zyn zodanig mismaakt , dat zy in 't geheel

geen overeenkomft hebben met de natuurlyke ge-

daante : doch de Beenderen van de Teenen en den

Voet zyn als gewoonlyk.

Den 17 December 1756, heb ik in het Lyk van

een Switzerfch Soldaat eene Driehoofdige voorfte

Arml|)ier gevonden. Ik wil zeggen : de Twee-
hoofdige Spier hadt drie Beginzels; waar van het

overtallige voortkwam van het middelde boven-

deel des Armbeens, aan de buitenzyde van de

inwendige Arnifpier ; de twee anderen hadden

haare aanhegtingen als natuurlyk. Men heeft my
verzekerd , dat deeze Soldaat een zeer vlugge be-

weeging met zyne Armen had , en dat hy voor-

al uitmuntte in de behandeling van 't Geweer of

in de Wapen-oefening.

In het klaarmaaken van een Vrouwelyk Lyk
heb ik ook gelegenheid gehad een Driehoofdige

voorfte Armfpier waar te neemen. Ik had de

Bloedvaten van dit Subjekt opgefpooten , en de

volgende byzonderheden in 't zelve gevonden.

I. Ik zag de twee Zaad-Slagaderen van de ylrte-

ria Emiilgcntes voortkomen, en de twee Zaad-

Aderen in de Veu.-e Emulgentes uitloopen : 2. Ik

merkte aan, dat de Artena Brachiaa^ van haaren

oorfprong af, in twee Stammen gefcheiden was;

welke in 't buigen van den Arm elkander kruis-

ten; waar door de Radiaa, welke de binnenfte

was geweeft, de buitenfte wierdt, en voortging

over diQ Ctibha^a heen. Een gelukkig geval , 't

welk
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welk in de kwetzing van de Slagader byna altoos

Van de Operatie op 't Aneurysma bevrydt. Ik heb

dit deezen Winter tweemaal waal-genomen;

Geduurende de laatftleeden Maand yanuary ^

heb ik in een Mannelyk Subjektj welks Bloedva-

ten ik gevuld had , het volgende opgemerkt ; i.

Dat 'er vier Stammen voortkwamen uit de krom-

te der Aorta : zynde de overtallige de flinker Ver-

tebral'ts^ tuflchen de fliinker Krop-flagader en de

flinker Onderfleutelbeenfe geplaatfl: : 2. Dat de

regter Sfermatka fproot uit de regtet Emulgetts
,

en de flinker uit den Stam der nederdaalende Aor-

ta: 3. Dat 'er een Tak- voortkwam üit deArte-

ria Cub'ttad^ een weinig beneden de plaats^ daar

dezelve de inwendige Tuflchenbeenfe uitgeeft.

Deeze Tak , die byna zo dik was als de Cal/it^a
,

liep langs den inwaardfen kant van den Voor- Arm

,

tuflchen de eigen Buigfpier des.Düims en de bin-

nenfte klein EUe-Spier^ gaande voort onder derr

gemeenen Ringband door j om zig uit te fpreiden

door dé zydelyke deelen van den middelden Vin-

ger, en, zig vereenigd hebbende met de Üfl^/^«,,

maakten zy te lamen haare takjes langs den voor-

ften Vinger en den Duim. De Cubitaa ging,

zonder een kruis te maaken , zig verfpreiden ia

de zydelingfe deelen van den Ringvinger en dé

Pink : 4. De Vena Azygos lag aan de flinkerzyde

Van de Wérvelbeenderen , en, gekomen zynde

tot aan heit vyfde van de Rug , boog zy zig ter reg-

ter zydc, om in de bovenfl;e Hol-Ader te eindigen.

IV. Deel. Cc a . %.
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- Ik heb reeds driemaal waargenomen , dat , wan--

neer ik de Slagaderen der Dyên opfpoot , de Scof-

fc uit de Slagaderen in de Aderen doorging, by;

een genocgzaame veelheid , om dezelven voor 't

minll ten halve op te vullen , en , met de Stoffe,

liie ik vervolgens in de Aderen perfte, een regel-

maatig mengzel te maaken van rood en groen. Dit.

Verfchynzel deedt my in 't eerft verfteld ftaan ,.

maar toen had ik de tyd niet om het te agtervolgen.

De tweede maal , dat het my gelegen kwam daar

op agt te geeven, zag ik, dat de onmiddelyke

Gemeenfchap van de Slagaderen met de Aderen

kennelykft was in de verdeelingen van de Arteria

Pulmonalis ^ minder in de regter Holligheid, het

regter Oor , de opperfte en onderlle Hol-Ader.

Het derde Subjekt , dat my gelegenlieid gaf tot

deeze wonderbaare Waarneeming, is het zelfde,

waar in ik eenige Byzonderhedcn der Verdeelin-

gen heb aangeweezen. En op dat niemand twy-

iele aan de mogelykheid van zulk eene Zaak, zal

ik verhaalen hoe ik met de Opfpuiting van dat Lig-

haam te werk gegaan ben.

Vooraf bond ik de twee Ax'illares en flinker Cru-

ralis Artena, ten einde de Infpuiting beter geluk-

ken mogt. Ik liet het Lighaam drie Uurenleggen

in warm Water ; waarna ik omtrent zes Oneen fy-

ne ftoffe bragt in de regter Schenkel-flagader, van

beneden opwaards, en aanftonds daar op byna drie

Ponden van een roode grovere Injektie. Ikbe-

frcurde geen tcgenftand by 't inbrengen , waar uit

ik
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ik een genoegzaame opvulling der Slagaderen n:ogt

beflooten hebben: weshalve ik myvoorfpelde, dat

de Injektie elders uitgeftorc ware , 't zy in den

Buik of indeBorft; 't welk, ten anderen, door

de zeer groote gemakkclykheid , waar mede de

StofFe in de Slagaderen was doorgegaan , ten uiterfte

waarfchynlyk werdt gemaakt. Door 'c preparee-

ren, egcer, van de BorftenBuik, werd ik van

het tegendeel overtuigd. Eindelyk bragt ik , door

de regter Schenkel-Ader , de Injektie in de Hol-

Ader en haar voornaame Takken : maar dit ging

zeer moeielyk, en eenbuitengewoone wecrftand,

van het begin der inbrenging af; waar op een on-

gemeen e gemakkclykheid volgde, fcheenietswon-

derlyks te voorfpellen. Ik prepareerde myn Sub-

jekt en merkte, dat het Bekken en een gedeelte

van den Onderbuik overftroomd waren met de

groene Injektie
;
(waar van ik de reden in 't ver-

volg zal zeggen) : dat alle de Verdeelingen der

/iorta rood waren gekoleurd; dat het regter Oor
van 't Hart, de onderfte Hol-Ader en haare Verdee-

lingen , de bovenfte Hol-Ader , de Onderfleutel-

beenfe en inwendige Strot-Aderen ; vervuld waren

met een Vogt , half rood halfgroen. Dat meer

is j voor de opfpuiting der Aderen had ik in de

Schenkel-Ader , aan 't flinker Been 3 reeds eene

ftreek van roode Injektie befpeurd; maar ik maak-

te daar toen nog geen Befluit uit op : het getuige-

nis der Zinnen , hoe overreedend hetzelve door-

gaans ook zy, hadt myne twyfeling nog niet kun-

» JV. Deel. Cc 3 nei>
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nen wegneemen : ik begeerde de allerfterkfte be-

3vyzen , en ziet hier , van waar ik dezelven kreeg.

Ik nam twee derde deelen weg van de regter ei>

flinker Longen, en zag dat de Takmaakingen van'

de Artena Pulmonal'ts^ ten deele met de roode In-

jektie-Stoffe , ten deele met de groene, gevuld wa-

ren: zodanig, dat de roode Injektie, tot eene Cy-

linder gevormd en eerft voortgedreeven zynde,

den as of het middelpunt van de Takjes der Long-

Slagader befloeg j de groene in tegendeel, eentgen

tyd laater ingefpooten zynde, baande zig een weg
in de reedshalf gevulde Vaatjes, en omvatte ftipc

den Cylinder van roode StofFe; door welk middel

de Aderen geheel opgevuld moeften worden door

eene veelheid van StofFe, welke, in andere Om-
ftandigheden, niet genoegzaam daar toe zoude ge-

weeft zyn, en hierdoor was die tegenftand veroor-

zaakt, welken ik by het inbrengen van de groene

Injektie ondervondt: maar dewyl ik dien te fchie-

lyk oordeelde , zo had ik ze getragt te overwin-

nen ^ door den Stamper van myn Spuit met meer

kragt in te perfen, en toen was het, dat ik myn
Vogt met een wonderbaare vlugheid voelde ont-

glippen; 't geen ik vermoedde door eene uitftor-

ting te zyn veroorzaakt.

Na de Bewerking verklaard te hebben, die my
aanleiding gaf tot dit Verfchynzel, zo is 't natuur-

lyk, aan te wyzen, op welk eene plaats deeze In-

monding (_udmpomojis') der Slagaderen met deAde-

-ifen plaats had. De uitflag van myne nalpoorin-

..... '. gei^
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gen ten dien opzigte is bepaald geweeft, tot my te

doen weeten , dat die onmiddelykeGemeenmaaking

riet gefchied ware dan in de Longen. Ik oordeel-,

de daar van uit de trapswyze afneeming der ver-l

menging van de beide Injektién : want de roode ver-

vulde twee derde deelen der opening van de tak-

ken der Long-Slagader, terwyl de Hol-Aders niet

dan een groot derde deel daar van bevatten ; haare

voornaamfte verdeelingen daar van uitzonderende.

Daar uit begreep ik, dat de roode Injektie ; na het

opvullen van de udorfa, deHolligheid van 'tHart,

het flinker Oor en de Vena Puhnonal'is ; onverhin-

derd doorgegaan was in de Wortelen en Stam van

de Arterïa Pulmonalis^ van daar in de regter Hol-

ligheid van 't Hart en 't regter Oor , en eindelyk •

in de twee Hol-Aders en derzelver Verdeelingen-

Dus is gereedelyk te denken, dat ik met gemak,

eensklaps , en door de regter Schenkel- Slagader
,

't geheele Samcnftel der Slagaderen , benevens de

meefte Aderen , zou hebben kunnen opvullen : als

wanneer ik niets dan den enkelen tegenftand der

Klapvhezen van de Strot-, Oxel- en Schenkel-Adc^
ren, zou ondervonden hebben.

Kt.

rV. Deel. Cc 4 WAAR-



WAARNEEMING
VAN E E N E

BEENPLAAT
IN DE BORST;

DOOR DEN Heer

PEQUEULT,
Doktor in de Geneeskunde te Pont au de

Mer, by Honfleur in Normandie.

{Recutü ie Medecine, Chirurgie, SiC. Mars I757,pag. 212.)

IN 't katlle der Maand y^ifty van 't Jaar 1755,

werd ik en de Heer de la Croix, Meefter

Chirurgyn in deeze Stad, ontbooden om het Lyk
te openen van den Heer yean Bapüfla du Quesne^

oud Luitenant van de Intantery in 't Regiment

van Provence , die , in den Ouderdom van negen

en veertig Jaaren , aan de Teering was geftorven.

Wanneer wy zyn Borft , die altyd de zitplaats

was geweeft van zyne Kwaal, open maakten,

vonden wy de Longen en derzelver Blaasjes op-

gepropt met Etteragtige Stotfen. Ook zat de

flinker Long vaft aan de Ribben; waar op wy
toen niet veel agt gaven, dewyl zig een zeld-

zaamer
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zaamer Verfchynzel openbaarde. Te weeten:

daar was een Beenig Befchot gehegt aan het bin-

nenfte der Ribben, waar van het de holrondheid

2eer wel nabootfte. In 't eerft dageen wy, dat

dit vreemde Lighaam een tweede ry van Ribben.,

was ; maar het bleek wel dra , dat hetzelve be-

flond in eene Been-Plaat , omtrent 3 Liniën dik,

van onderen naar boven byna 6 Duimen lang , en

5 Duimen breed, van llaaren voorften rand, die

by het Beenig end der echte Ribben aanvang

nam, tot aan den agterften toe, gemeten. Dit

ftuk Beens vertoonde zig byna als een langwer-

pig Vierkant , doch te onregelmaatiger , om dat

het eene Uitfnyding hadt in 't midden van den

agterften rand, welke hetzelve op die plaats fmal-

ler maakte dan aan de enden. De buitenfte Op-

pervlakte was oneffen, en bedekt met een fterlc

Vlies, 't welke het Borftvlies fcheen te zyn,

gehegt aan de Ribben met een Celluleus Geweef-

zel van aanmerkelyke dikte , en los genoeg van

zelfftandigheid , om, met een weinig geweld,

de Vingeren tuflchen deeze Been-Plaat en de

Ribben te kunnen brengen. De inwendige Op-

pervlakte was bekleed met een zeer dun Vlies

of Huidje, 't welk , even gelykhet uitwendige

Vlies , ten naauwften vereenigd en als verfmol-'

ten was in deeze Beenige zelffiandigheid , welke

men, naar de randen toe, dunner en enkel Kraak-

beenig bevondt te zyn , alwaar deeze Vliezen,

IV, DsEL. Cc 5 zig
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sjg famenvoegende, een zeer fterk Pees- ofBand-'

agtig deel maakten , 't welk zig vereenigde en

hegtte aan de Ribben.

Ter regter zyde belpenrden wy een klein ge-

deelte Vlies , dat Bandagtig en zelfs in zekere

maate Kraakbeenig geworden was , leggende te-

gen het Borftvlies aan, waar van het een ge-

deelte fcheen uit te maaken. Het was ge-

plaatft in het onderfte van de Borft , een wei-

nig naar agteren toe, omtrent daar het Borft-

vlies zig omvouwt, tot het bekleeden van ^
Middelrift.

H.

ZELD-



Z EL D Z A A M E

TOEVALLEN
VAN E E N E

BUIK-WONDE;
WAARGENOMEN DOOR DEN ÜEER

M O U B L E T,

Subjlituut 'oan 's Konings eerjien Heel-

meejier, en Cbirurgyn-Majoor van
't Ho/pitaal te TarafcoD.

{Recueil de Medecine ,Cbmirgie ,&.c. Odobte 1757. p. 282.)

DE goede Uitflag is niet de voornaamlte Ver-

dienfte der Heelkonftige Waarneemingen,

Groote Operatién, welke voor zeer gelukkig

doorgaan , en die zo veel Gerugts maaken in de

Wereld, zyn de gunftigftcn niet tot bevordering

_van de Heelkunde, en vereifchen de grootfte

JCundigheid niet van de zyde des Heelmeefters.

Hoe menigvuldig ook haare Toevallen zyn ; de-

wyl zy dikwils door de grootfte Meefters her-

haald , en voltooid zyn door de Ondervinding

van veele Jaaren , dienen zy elkander tot Voor-

beelden, en de grondflag van haare Behandeling,

l^yna altoos de zelfde zynde, is afgefchetft en be-

. IV. Deel, paal4
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paald door een fchakel van beftendige Regelen,

welker waarheid de Natuur beveiligt. Maar

zulke onvoorziene Toevallen , die de poogingcn

der Konft te leur (lellen, tot welken de Heel-

nieefter geen beftuuring dan zyn Oordeel , en de

Coepaffing van Waarneemingen uit andere Geval-

len , heeft , zyn bekwaamft tot het aan de hand

geeven van nieuwe Befchouwingen , tot vergroo-

ting van de uitgellrektheid onzer Kundigheden,

tot het oefenen van de Gaaven en Bekwaamheden

van ervarene Luiden. In dit opzigt zal het vol-

gende Verhaal zo wel nuttig zyn voor de ge-

nen , die 'er eenig licht uit kunnen trekken, als

voor de genen , die in Haat zyn om 'er licht aan

te geeven.

Mi/an Mé/iot, Soldaat der Vry-Kompagnién

van de Marine , van den Wyn bevangen , maak-

te zo veel geweld, dat de Sergeant de Wagt be-

val aan te rukken om hem te vatten. Deeze

Jongman Helde 'er zig halftarng tegen , en kreeg

,

by die gelegenheid , een Heek met de Bajonet in

den Onderbuik. De Soldaaten, hem fterk zien-

de bloeden , bragten hem 's avonds van dien zelf-

den dag, zynde d^n 2 Mey van dit Jaar, in het

Hofpitaal; alwaar hy naauwlyks gekomen was,

of hy viel in zwym en bleef twee Uuren leggen

zonder kennis, ja byna zonder Pols. De Heer

MiCHEL, Heelmeefter in deeze Stad, zeer erva-

ren in zyne Konft, met wien ik de zorg van het

Hofpitaal beurtlings waarneem , en wiens Vie-

ren-
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rendeeljaar;s het was , werdt aanftonds gehaald:,

ijy ontblootte de Wonde en bevondt, dat zy aan

't onderlle van den Buik naar de flinker Liefch,

twee Vingerbreedten boven het Schaambeen en on-

gevaar drie Vingerbreedten van de Middelftreep^

een weinig fchuins ten opzigt van de Vezelen der

Huid, geplaatft was, zynde niet meer dan een

zesde Duims wyd, en geevende zeer weinig Bloed

uit. Om, op dien zelfden tyd, alle de noodige

ophelderingen, en met meer veiligheid, te nee-

men
,
peilde hy de diepte , na dat hy den Patiënt,

zo na als 't doenlyk was, gefteld hadt in 't zelfd^

poftuur, waar in hy de Steek ontving, en dewyl

het Stylet geenszins doorging tot in de hoUigheid y

zo hieldt hyzig, na een ryp beraad , verzekerd,

dat de Wonde niet doorging, en dat alleenlyk

piaar de Bekleedzelen en Spieren gekwetft waren;

Dit onderzoek gaf reden om te denken , dat de

Kwetzuur van geen kwaade Gevolgen zou zyn

;

te meer, om dat de Patiënt, zynde omtrent drieï

en twintig Jaar oud, van eene redelyk gezonde

en fterke Gcfteldheid was. De nagt werdt egter

van hem zeer onruftig doorgebragt : hy klaagde

zeer, en hadt eene Slaapeloosheid, die men niet

kon overwinnen, 's Anderendaags merkte men
eene fpanning in den Buik; de Pols was ingetrokr

ken en klein; de Pynen waren hevig: de Patiënt

jiadt de Hik en eene Dorft, die door geen menige

te van Drank, hoe groot ook, teleflchenwas.'by

tuflchenpoozingen werdt hy bevangen met Slaape-

ly. Deel. ng-
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tigheid, Stuiptrekkingen, Flaauwten, Walg^ft*

gen , Braaken , Perfmg en poogingen tot Afgaan

,

zonder iets kwyt te raaken.

Men ftondt zeer verbaasd, de zwaarfte Toeval-

len te vinden , welken eene Uitftorting van Vog-

ten in de Holligheid des Buiks aantoonen , by ee-

ne 'wonde die eenvoudig en gemakkelyk te genee-»

zen Tcheen te zyn. DeHeer Mercurin, ver-

maard Doktor in deeze Stad , die het Hospitaal be-

diende, en deeze Ziekte met eene byzondere op-

lettendheid nagegaan heeft , voorfpelde toen reeds

een zeer flegte uitkomft. Men deedt den Patiënt

verfcheide Aderlaatingen ; men onderfteunde zyne

kragten door Hartfterkende Drankjes: men maak-

te gebruik van Olieagtige , verzagtende en Pyn-

ftillende middelen. Doch, fchoon dit alles met

beleid en voorzigtigheid in 't werkgefteld werdt,

verdubbelde de Pyn , de fpanning van den Buik

vermeerderde , de Flaauwten kwamen menigvul-

diger. De Patiënt hadt , federt zyn Ongeval ,

iiiet gewaterd ; hy braakte Gal en groenagtige

Stoffen : hy hadt een ongemeen verval van kragten ï

eene bleeke loodverwige koleur was over zyn Aan-

gezigt verfpreidjcn ée Pols, langs hoe flaauwer en

ongeregelder wordende , deedt grootelyks voof

zyn leven dugten.

Alle deeze fchroomelyke Toevallen hielden, met

een blykbaar gevaar, drie of vier dagen ftand
; ge-

duurende welken tyd men de verzagtende Stoo-

vingen, beftryldngea met Olie en PynftillenJè
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ïflyHeeren, niet verzuimde. Wanneer men de

hope, eindelyk; geheel opgaf, van hem eenige

verligting te kunnen toebrengen , verminderde

eensklaps de Pyn , de Buik wierdt flapper , en alle

de Toevallen verdweenen allengs : zo dat de be-

droefde toeftand van den Lyder ongevoelig in beter

fcheen veranderd te zyn. V

Geduurende deeze beterfchap werdt de Heer

MicHEL wat onpafleiyk, en ik nam, in zyne

plaats j den dienft waar in 't Hospitaal. De Pati-

ënt verzekerde my, dat hy zig wel bevond, dat

hy zyne kragten wederkreeg en in 't kort in ftaat

zou zyn om uit te gaan. De Wonde was volko-

men genezen ; doch hem bleefnog een kleine Ipan^

ning over, met een weinig Pyn, in het onderde van

zyn Buik: hy waterde niet dan met moeite; ook

viel het Afgaan hem ongemakkelyk : hy was de

Eetenslufl: kwyt , en de gedaante verfchilde veel

van te vooren , zynde zyn Aangezigt nog bleek

«n loodverwig. );^

Ik ftond verfteld te zien, dat zulke Ichrikkel;^

ke Toevallen, die met zo veelkragt gewoed had-

den , zo gemakkelyk en zonder andere Gevolgea

waren overgegaan. Eerlang , egter , werdt myn
verwondering weggenomen. Na verloop van tien

of twaalf dagen kreeg de Patiënt eene Opftopping

van Water; de Onderbuik werdt byfter uitge-

ifyannen ; zyn Afgang hieldt geheel op ; de Sla-

peloosheid begon weder, en de Pynen, die zlg

uitftrekten tot aan de Blaas, waren zo fcherp,

IV. Deel. da:
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dat hy zig geen oogenblik in 't Bed (til kon hotl-"

den.

Dus wierdt de toeftand flimmer dan te vooren :

want de kragten van denLyder, die door hevige

Pynen en Slaapeloosheid werdt afgemat, en naauw-

lyks eenig Sop nuttigde, vervielen t'eenemaal.

Ik begon derhalve te vermoeden , dat de Blaas

door de fteek met de Bajonet getroffen kon zyn ;

te meer, om dat, hem verfcheide maaien gefon-

deerd hebbende, 'er niets uit kwam dan een klein

weinigje Pis
,
gemengd met eenige druppelen Bloeds.

Sedert dien tyd M^ierdt hy langs hoe erger; de

Onderbuik, zig meer en meer uitzettende en Pyn-

lyk in den hoogften graad, was uitwendig hoog-

lood en brandend heet; de Ontfteeking, die zig

tot boven de Navel uitftrekte, was zo groot, dat

hy geen Laken , om hem toe te dekken , daar op

verdraagen kon. Ik bcfpeurde , toen ter tyd

,

een rond Gezwel, onder de Navel, 't welk da-

gelyks grooter wierdt : waar op ik , zonder vrugt

,

Pynftillende en Verzagtende Pappen leide: men

Klyfteerde hem dikwils, ja vyfmaal op eenen dag,

2onder dathy iets daar van loosde, en zonder dat

^er de fpanning eenigzins door verminderde. Het

Gezwel, middelerwyl, in grootte zeer toegeno-

men zynde , voelde ik 'er SchommeUng in , en het

was zeer waarfchynlyk , dat de uitftorting of ver-

gaaring van Vogt , daar in , door het breeken van

cenig inwendig Vat veroorzaakt moede zyn.

Ik kon derhalve niet langer aanzien , dat de Ly.-

der
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der verteefd werdt door Pynen , die volftrekt on-

Verdraaglyk waren en zelfs Stuipen veroorzaak*

ten j zonder te befluiten om dit Gezwel, 't welk

die Toevallen te weeg bragt of deedt aanhouden,

te openen; hopende tevens, dat ik daar door de

oorzaak van zyn Kwaal beter kennen en dus de

Middelen, daar toe dienftig, ontdekken zou. Ten
dien einde ftak ik het Gezwel ^ op de meeft uitpui-

lende plaats , met een Troikar door , doch zon-

der vrugt ; alzo 'er niets uitkwam dan een wei-

Jiig Bloed.

Dewyl egter de Ziekte geen Üitftel leedt, en

Aiet fcheen te zullen eindigen dan met de dood

van den Lyder, die by buien reeds kleine Grillin-

gen kreeg ; een doodelyk Voorteken ten opzigt

van eene Ontfteeking, welke plaats hadt in zo

teere Lighaamsdeelen en van de uiterfte gevoe-

ligheid : zo ftelde ik, in een Konfultatie, daar

over gehouden, voor ^ eene Infnyding te maa-

ken, om de uitgeftorte Vogten, ware het moge-

lyk, te ontladen. Dit werdt van allen goedge-

keurd i want de Pols fcheen nog fterk genoeg om
zulks toe te laaten. Ik zette dan den Lyder in de

bekwaamfte plaatzing , en bragt op nieuws , in

tegenwoordigheid van de Heeren van de Konft,

die van 't zelfde Gevoelen geweeft waren , de

Troikar, twee Vingerbreedten boven het Lid-

teken van de Wonde , in , doch , na de Stift uit-

gehaald te hebben , kwam geen druppel Vogts

IV, Deel. Dd ui.:.
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uit. Ik ftak toen een Stylet in 't Pypje, dat ik

wegnam, en op dit Stylet bragt ik myn Biftoun

in , waar mede ik een opening van een Duim lang

maakte in het Gezwel.

Daar kwamen omtrent twee Finten helder,

2iüver , hoogrood Bloed uit , even zo vloeibaar

als 't gene men by eene Aderlaating krygt. Ik

wilde myne Infnyding niet verder uititrekken,

noch op den Onderbuik drukken , om een grooter

veelheid Bloeds te doen uitkomen: dewyl de Ly-

der, op het einde der Operatie, in zvvym viel.

Hy kwam wel dra tot zig zelve, en klaagde toen

niet meer; fchynende zelfs zeer geruft te zyn ; zo

dat , volgens alle waarfchynlykheid , die rykely-

ke Ontlafting hem verBgting had toegebragt. De-

ze rufte, egter , was kort van duur; en 'er volg-

de een andere Flaauwte op , waar in hy ai zyn

Kennis kwyt raakte. Drie of vier Uuren daar na,

overviel hem, door de Opening welke ik gemaakt

had, eene zo groote uitftorting van Bloed, dat

het door zyn Bed ftroomde. De Heer Michel,
die 'er aanftonds bykwam , was voorneemens om
de Opening wyder te maaken,doch werdt weer-

houden door de zwakheid en uitputting, in wel-

ke het zwaar verlies van Bloed den Lyder hadt

gebragt. Inderdaad , zyn Pols was naauwlyks

voelbaar : hem kwamen die nagt geduurig Flaauw-

ten over; daar hy eindelyk voor bukken. moeft;

ftervende 's daags na de Operatie, en op den agt-

en-
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endertigften dag na zyn Ongeval; den ^Jt^ny naa-

melyk , te agc Uuren 's morgens.

Om eenig nut te trekken van deeze zeldzaame

en zeer gevvigtige Kwaal, haaftten wy ons met

de Ontleeding van het Lyk. De eerfte Zaak , die

onze opmerking naar zig trok, was den Buik uit-

wendig byfter uitgezet, bol gezwollen en als door

Wind opgeblazen te zien. Wy maakten eene

dwarfe Infnyding door de Spieren heen, en, de

plaats van de Wonde onderzoekende , bevonden

wy , dat de Steek met de Bajonnet het buitenfte

blad van het Buikvlies QPeritonaum') doorboord

en tevens de Opperbuiks-Slagader (Arter'ta Ep-
gafirica^ gQO-pend had, welker Kanaal, een weinig

boven den Peesagtigen Band, aangedaan moeit

zyn , gelyk ik my had verbeeld. Het Mesje

verder voortbrengende , ontdekten wy het Ge-

zwel, dat het grootlle deel der holligheid van den

Onderbuik befloegj zynde als in een Zak befloo-

ten tuffchen de verdubbeling van 't Buikvlies, en

gevuld met een mengzel van Bloedige en rottige

Stoffen. Dien Zak ontledigd hebbende van al

het geronnen Bloed, zag ik dat de Bodem van de

Blaas, die bedekt is met het inwendige blad van

't Buikvhes, gegangraeneerd ware, en met een,

Gat doorboord, 't welk uit het Gezwel in haare

holte doorging. Men kan my niet tegenwer-.

pen, dat ik de Blaas aldaar zou opgefcheurd heb-

ben, dezelve naar buiten willende trekken: alzo

rV. Deel. Dd 2 ik
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ik reeds den Vinger daar in gebragt had, zonder

den minften tegenftand te voelen, en dat 'er te

vooren Bloed geloopen was door den Water-

gang, 't welk. niet dan uit het Gezwel kon ge-

komen zyn- 't Gene de Verilerving van dit deel

nog klaarder aantoont, is, dat ik eene dergelyke

opening vond naar het midden van 't agterfte deel

van het Gezwel, aan 't inwendige blad van 't

Buikvlies en aan den Darm , daar het tegen aan

lag, wiens omtrek gegangraeneerd en de nabuuri-

ge deelen flap en loodverwig waren,

Deeze zo famengeftclde Kwaal brengt drieder-

ley Zaaken voor 't oog: de Wonde , de uitge-

vloeide Vogten en de Bloedftorting. Zy doet

ons blyken, hoe gebrekkelyk en twyfelagtig de

Kentekenen zyn van het doorgaan der Wonden,

in eenige Holligheid van 't Lighaam: de Stuipen,

de Hik , het Braaken , enz. zyn , om zig daar van

te verzekeren, minder te betrouwen dan de Son-

de, die egter ook aan veel onvolkomenheid on-

derhevig is. Men kon zig gemakkélyk wysmaa-

ken , dat een zwaare Toornighcid ,
gepaard met

eene fcherpe Fyn, deeze Toevallen had kunnen

T'oortbrengen; vooral de Maag gezwollen en over-

laden zynde met Drank : dewyl zyvier dagen daar

na ophielden, en dat de Wonde, die geenekw^aade

hoedanigheid hadt , zig van zelve floot. Deeze

Toevallen bedaard zynde :, bleef 'er geen over,

dat gevaarlyk genoeg was , om te doen weeten

dat
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fiat zy doorging. Dus is het niet het doorgaan

van een e Wonde in de Holligheid , die van. de

zwaarte der Kwaal moet doen oordeelen , maar

veeleer de Kwetzing der getrofTen deelen : want

indien de Steek, het eerfte blad van 't Buikvlies

doorboord hebbende, niet ongelukkig de Opper-

buiks-Slagader had gekwetft , zo zou waarfchyn-

lyk deeze Wonde, zeer eenvoudig in haare na-

tuur, als geen voornaam Lighaamsdeel beledigen-

de , een goeden uitflag gehad hebben.

In den aanvang deezer Ziekte was 'er geen

Kenteken , dat eenig aarmierkelyk Bloedvat geo-

pend ware-: want de Lyder had zeer weinig Bloed

verlooren : en fchoon men het al had kunnen ver-

moeden, welke Middelen zou men dan in 't werk
hebben gefteld, om daar hulp aan toe te brengen?

Moeft men de Wonde wyder maaken , om het

gekwetfte Bloedvat te zoeken ? De legging van

dé Artena Ep/gaJ]rica,dïc niet gebonden noch toe-

gedrukt kan worden , zou niettemin de Steek vol-

ftrekt doodelyk en alle moeite vrugteloos gemaakt

hebben. Deeze Slagader heeft allengs haar Bloed

tuffchen de Verdubbeling van 't Peritonaum uitge-

ftort, welks bladen daar door onkennelykvan elkan-

der geweeken zyn , naar maate de uitftorting en

vergaaring van Bloed, tuffchen dezelven , toenam.

De Spanning , de Ontfteeking van de Spieren , de

«ngefteldheid van de Maag, en belemmering van

alle de Ingewanden des Buiksin haare werkingen,

de Opftopping van 't Water , en de Perfing tot

IV, Deel, Dd 3 Af-
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Afgaan » waren gefprooten uit de drukking en

verftopping in deelen van een uitneemend Gevoel,

ligt aan de Verfterving onderhevig. Deeze Ont-

fteekbaare Verftoppingen , de Stuipagtige Bewee-

gingen ^ de Slaapeloosheid , Pynen , Flaauwten,

Grillingen en Verkvvyning der Levenskragten

,

hingen onmiddelyk af van de moeielykheid der

Circulatie en de ftremming van den loop der Dier-

lyke Geeften, beklemd en vertraagd door de uit-

rekking, zwaarte en drukking , welke het Ge-

zwel veroorzaakte op alle Werktuigen , welker

belediging vermeerderde naaf maate hetzelve in

grootte toenam. Niet kunnende weeten deszelfs

zitplaats, noch deszelfs natuur, wanneer ik de

Schommeling daar in vernam ; zo had ik geen an-

dere Indicatie, dan om hetzelve te ontladen,

Moeft ik een anderen weg hebben ingeflagen, om
daar toe te komen ? Eenige brokjes geronnen

Bloed , die de Kanul verftopten onder dé Opera-

tie ; de aanhouding en hevigheid van de allerfchrik-

kelykfte Toevallen, die men niet dan door dit

Middel tot bedaaring brengen kon ; beveiligden

my nog meer in de noodzaaklykheid om het te

openen. Maar ; door welke oorzaak was het uit-

komende Bloed zo vloeibaar en hoogrood ? Moeft

niet deszelfs langduurig verblyf en ftilftand in het

Gezwel, de bolletjes van elkander gefcheiden,

de grove en vezelagcige deelen neergeftooten , de

Weiagtigheid verdund en eene beweeging van

Gelling, in de ongelykfoortige Klompjes van hef

Blüeds
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Bloed, veroorzaakt hebben, waar door zy Alka-

lifch geworden en in dunne Etter veranderd wa-

ren : inzonderheid in een zo zeer vermagerd Lig-,

haam, welks befte Vogten waren uitgeput ? Was
de aanwryving der nabuurigc deelen niet fterk ge-

noeg , om hunnen famenhang te doen breeken ?

Heeft de voortdryvende beweeging der Darmen

,

de warmte der Ingewanden, de gefteldheid of

veelheid van het Bloed, toegebragt om deszelfs

vloeibaarheid en hoogroode Koleur onveranderd

te bewaaren : of alle die oorzaaken met malkan-

der? Weerftaat het Slagaderlyke Bloed zozeer

de Verrotting: terwyl de fcherpheid en 't bederf

van eenige klonters Bloed , en van Etteragtige

knaagende Stoffen, die in 't onderile van het Ge-

zwel waren, het binnenfte blad van 't Peritonaum,

de Blaas en Endeldarm , hebben ontftooken , door-

vreten en tot Verfterving gebragt: dewyl, toen

het Gezwel geopend was , Bloed uit den Water-r

gang vloeide, en de Lugt, uit de Darmen in de

hoUigheid des Buiks gefloopen , zig heeft inge-

drongen in de Celletjes van het Vet , en de bolle

opgeblazenheid veroorzaakt , die wy , voor de

opening van 't Lyk, in hetzelve waarnamen.

Men begrypt ligtelyk, dat de Verfterving, die

zo ver gevorderd was in deeze voornaame Inge-

wanden, de oorzaak geweeft is van de dood des

Lyders, en dat de Flaauwten , die vooraf gegaan

waren, meer aan dezelve toe te fchryven zyn,

dan aan de Bloedftorting na de Infnyding; welke

IV. Deei*. Dd 4 ejakel
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enkel gebeurd is, om dat de Arterta Hftgajlricay

die te voaren toegedrukt werdt door het Gezwel,

en haar Bloed , niet dan druppelswyze , tuffchen

de Verdubbeling van 't Perttonaum uitftortte, na-

derhand meer ruimte krygende door de gemaakte

Ontlafting, hetzelve met een vollen ftroom heeft

laaten uitvloeijen. Hoewel de doodelyke Toe-

vallen, die deeze Wonde, welke niet doorgaan-

de geworden is dan by geval, vergezeld hebben,

alle de vermogens van de Kond te boven gingen

;

meen ik egter ^ dat de Operatién , door my jnaar

de Regelen van de Konft in 't werk gefteld , na

dat zy door een behoorlyke Indicatie waren goed-

gekeurd , alleen zyn gedwarsboomd door de Ver-

fterving , die reeds te ver gekomen was , dan dat

de Lyder in dien toeftand langer leeven kon : en

,

hoe vrugteloos deeze Hulpmiddelen ook zyn ge-

weeft , zou het my tot een verwyt geftrekt heb-

ben , indien ik 'er niet de proef van had geno-

men,

a

AAN-



AANMERKINGEN
OVER. DE

BEREIDING
VAN 't zo genaamde

EAU DE LUCE;
pooR DEN Heer

DE LA RIVIER E,

Doktor in de Geneeskunde van de Fakulteit

van Parys.

{Recueil de Medecine, Chirurgie, ^c. Fevrier 1757. p. 122.)

„ Q* Edert eenige Jaaren is in Vrankryk en En-

») Ik3 geland in gebruik geraakt zekere Vlugge

„ Geeft, welke de plaats van 't Lavendelwater

„ en Eau de la Reitie heeft ingenomen , worden-

„ de tot een fpoedig hulpmiddel tegen Hoofdpyn,

„ Flaauwten, Opftygingen en dergelyke Kwaa-

„ len, zelfs beter geagt dan het Engelfch Zout,

5, om dat hy aangenaam van R,euk en niet minder

,, doordringend is. Op het aanraaden van den

^ vermaarden Geneesheer B. deJussieu, heeft

„ men te Auxerre eenige Druppeltjes van deezen

„ Geeft, met Wyn, ingegeven aan twee Perr

jy. Deei. Dd 5 „ foQ-
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„ foonen , die van Adders gebeten waren en

„ fchrikkelyke Toevallen hadden ; welker Genee-

„ zing aan dit middel toegefchreeven werdt («).

„ Toen de Geneesheeren, inVrankryk, dee-

„ zen Geeft, die reeds omtrent een halve Eeuw
„ in de Apotheeken aldaar bekend geweeft was,

,y^ begonnen aan te pryzen , hadt de Apotheker

l, VAN Balen te Parys den naam van de eenig-

„ fte te zyn , die ze naar behooren wift te maa-

5, ken ; doch federt hebben verfcheide anderen

5, zig toegelegd om agter 't Geheim van deszelfs

„ Bereiding te komen. Men onderzogt het Eau.

„ de Luce: men zag een Melkagtig Vogt, waar

5, in een fcherp vlug Alkaltfch Zout en tevens

5, een fterke reuk van Bamjhen-Olie befpeurd

„ werdt : zo dat men niet twyfelde , of dit

„ moeften de Ingrediënten van het mengzcl zyn-:

„ doch

(a) Recueü de Medecine, Chirurgie, &c. Juin 1756. pag.

412. De Heer Ma ut in. Apotheker te Auxerre, door

wien die was in 't werk gefield, befchryft zyne Bereiding

van 't Jiau de Luce aldus. ,, In een Sciiroef Flefcbje

„ met Geeft van Wyn, deed iic een weinig overgehaalde

„ Barnfteen-Olie, en droeg hetzelve in myn Zak, doen-

„ de 'er telkens nog eenige Druppelen Olie by, wan-

j, neer ik merkte, dat het gene ik 'er eerft in gedaan had,

„ ontbonden ware. Eenige Druppels van deezen Geeft,

,, gedaan in den Vluggen Alkalifchen Geeft van Armo-

„ niak-Zout, en fterk omgefchud by de vermenging,

„ hebben my het Eau de Luce uitgeleverd, dat ik tot Ge-

,. neezing van die twee Perfoonen heb gebruikt". Re-

atsii de Septembre J7SÖ. p. 23Ö.
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doch de groote zwaarigheid was , om dit Zout

„ en Olie zodanig te verecnigen , dat 'er eea

„ witagtig Vogt uit gebooren werde , 't welk

nooit doorzakt of troebel wordt.

„ Hier uit is, in de Jaaren 1755 en 1756, tuflchen

„ de Scheikundigen in Vrar.kryk een Lettertwift

ontftaan. Sommigen meenden dat de Woor-

„ den van Boersaave, daar hy zegt, dat de

„ Sap den Spiritus Akalmus wit maakt , op

„ deezen Geelt moeften toegepaft worden , en een

„ van zyn grootfte Navolgers zegt duidelyk, dat

„ het Eau de Luce zyne witheid van Zeep heeft.

„ Sommigen hebben daarom Zeep genomen tot

„ witmaaking van den vluggen Alkalifchen Geeft;

„ doch na weinige Uuren verdween al die Wit-

„ heid en de Zeep dreef afzonderlyk in het Vogt.

„ Anderen hebben het Eau de Luce gemaakt ^

„ door middel van Alcehl , volgens de manier

„ van Boerhaave, daar hy van de hyzonde-

„ re Bereiding van een vlug Sfecery-Olieagtig

„ Zo«? fpreekt C^) ; doch anderen, wederom,

„ hebben het Eau de Ltke^ zonder eenig Middel-

„ vofft , uit de enkele Barnfteen-Olie en Geeft

„ van Armoniak-Zout getragt te bereiden. Ook

„ zyn 'er geweeft, die, uit de doordringendheid

„ van dit Vogt, hetzelve van een zelfde natuur

„ hebben aangemerkt als een Blaauwagtig Wa-
ter,

(fi) Salis volatilis Arcmatici Oleoji, finguïaris Prapara-

tio. Chem. Proc. CXXV.

IV. Deel.
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„ ter, dat te Parys veel gerugts gemaakt heeft,

„ onder den naam van zekeren Lücas^ Apothc-

„ ker te Ryffel, van wien mogelyk het JEau d&

„ Luce zynen naam heeft.

„ De Heer de la Riviere heeft deeze ver-

j, fcheide Begrippen in aanmerking genomen, en

„ daar op zyne Bereiding van het Eau de Luc»

„ roorgefteld in dit Vertoog, daar hy aldus

5, fpreekt".

Voor dat ik gewag maak van myne Bewer-
king, neem ik de Vryheid myne gedagten te zeg-

gen noopens de verfcheiderley Manieren, die ik

in eenigen der Maandelykfe Verzamelingen van

Geneeskundige Zaaken heb voorgefteld zien. Alle

die Bewerkingen komen daar op uit , om een

Middelvogt te vinden , dat in ilaat zy , den vlug-

gen Geeft van Armoniak-Zout zig te doen men-
gen met de Barnfteen-Olie, Men komt daar toe

,

door een Sapo te maaken.

Eerft heb ik myn Oog geflagen op de Manier

van den Heer de Machy (O? zynde eene der

verftandigften , gegrondveft op de naauwkeurigl^e

Kennis van de Scheikunde. Zy is egter de ecn-

voudigfte niet, en ik ftem daar in overeen met
den Heer Betbeder; niet, omdat Machy den

Wyngeeft als een Middelvogt gebruikt , dat ge-

Jieel onnut zou zyn , gelyk Betbeder zegt*-

want

(c) Een Apotheker van 't Hotel Dieu te Parys,
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"want ik meen , in tegendeel , dat die Geeft vol-*

ftrekt noodig is, en dat het zonder denzelven niet

kan gelukken.

Zie hier de Bewerking van den Heer Machy/
Hy laat een Drachme Barnfteen- Olie ontdoen in

vier Oneen Wyn-Geeft, en bereidt met dit Vogc
een vlug Armoniak-Zout. Eenige druppelen van

de Solutie gedaan by den vluggen Geeft van Ar-
moniak-Zout met ongeblufchte Kalk bereid, maa-

ken een vlug, doordringend ^ wit Water, zon-

der grondzetzel ; hoedanigheden, die van het Em
de Luce onaffclieidelyk zyn. De Autheur heeft

geen oogmerk gehad, gelyk mem uit zyne Be-
werking ziet, dan om een Sa^o te maaken, ert

dit gelukt hem volkomen.

De Heer Betbeder meent, dat het doenlyk

zy , eene Safo te maaken , door eenige druppels

gedeftilleerde en wel gereétificeerde Olie van

Barnfteen te ontbinden in eens zo veel goeden

Geeft van Armoniak-Zout : de Solutie daar van

verkreegen zynde , 'er nog eens zo veel van dien

zelfden Geeft by te doen, en van die Solutie be-

dient hy zig tot het bereiden van zyn Eau de hu-
ce. Ik heb zyne Manier ftiptelyk gevolgd , en

kan verzekeren,, dat 'er dus geen Sap gemaakt

wordt.

Ik heb genomen een Drachme wel gereélifi-

ceerde Barnfteen-Olie , en daar op gegooten twee
Drachmen vluggen Geeft van Armoniak, met ou-

geblufchte Kalk bereid j ik heb het bewaard in

IV. Deel. een
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etn Schroef-Flefchje, dat wel digt was, ftellcndc

het, ten einde van tien dagen, in de zelfde Stoof-

warmte als die van den Heer Betbeder, zon-^

der dat 'er eene Solutie plaats had.

Ik heb ^er nog twee Drachmen Armoniak-

Geeft by gedaan , en na verloop van agt dagen

geen meer Ontbinding van de Olie, dan te voo-

ren, gewaar wordende, dewyl ik my verzekerd

hield, dat noch Betbeder, noch wie het ook

zyn mogte, in ftaat was op het naauwfte de hoe-

reellieid te bepaalen van waar Alkalifch Zout , 't

geen in een gegeven veelheid vluggen Geeft ver-

vat kon zyn ; zo heb ik de Gifte vergroot , voe-

gende nog twee Drachmen van den zelfden Ar-
nioniak-Geeft daar by. Dit maakte in 't geheel

zes Drachmen van deezen Geeft ; doch ik ben op

de eene manier niet gelukkiger dan op de andere

geweeft. Na meer dan een Maand Digcftie , vond

ik myn vluggen Geeft flegts flaauwelyk geel ge-

koleurd. Zy hadt wel de reuk van Barnfteen;

doch enkel om dat eenige druppels Olie op het

Vogt dreeven , die niet met hetzelve vereenigd

waren.

Om my te verzekeren , of deeze Solutie aan

den vluggen Geeft van Armoniak-Zout eene Wit-
heid zou geeven, hoedanige ons de Autheur der

Bewerking hadt doen hopen : zo heb ik in een,

Schroef-Flefchje eenige druppels van dit Vogt ge-

daan, en daar op Armoniak-Geeft gegootcn. Al-

les is beftendig in dien ftaat gebleeven, zo als het

voor
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voor de vermenging was : ik heb 'er nog een

Flefchje van in myn Zak. Als men enkel daar

over redeneert, zo heeft deeze Safo eenige fchyn,

maar by ongeluk doet juift de Ondervinding liec

tegendeel blyken. Indien 'er een Sap gemaakt

werde, gelyk men ons heeft willen wysmaaken,

zou de vlugge Geeft noodwendig liebben moeten

wit worden by de aanraaking van ons Barnfteenig

Vogt. Waarom wordt hy niet wit , gelyk hy

doet met het Barnfteenig Vogt' van Machy?
Is het , om dat de Olie zig niet vereenigd bevin-

den zou met onzen Geeft? Zouden de deeltjes-

niet te fchielyk elkander komen naderen? Dit is

waar. In één woord : daar komt inderdaad geeo

Sap door de Bewerking van BETBEDERjcn by-

gevolg geen Eau de Luce.

Eenige dagen na de vermenging der Barnfteenr

Olie met den vluggen Armoniak-Geeft , wordt

de Olie, van wit en helder, gelyk zy was, by
trappen bruin. Zy neemt in 't eerft de Koleur

aan van bleeke Wyn; eenige dagen daarna wordt

zy een weinig rooder, en eindelyk, na verloop

van byna een Maand, welken tyd de Bewerking

van Betbed ER geduurd hadt, heeft zy de Ko-
leur van zwaare Wyn gekreegen.

Alle de Scheikundigen ftemmen toe, dat het

de eigenfchap is der Loogzouten, zo vafte als vlug-

ge, de gedeftilleerde Olie rood te maaken. DaT

Chymie levert 'er ons dagelyks bewyzen van,

aan welken geen Menfch met reden kan twyfelen^

IV. Deel. De
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De Wyngeeft , by voorbeeld , gegooten zyndd
op een Alkali , dat wel fcherp gebrand en nog

zeer heet is, wordt in een oogenblik rood, en

deszelfs Koieur verhoogt , door hulp der Stooving

in heet Zand, nog meer en meer. In het LHiunt

Paracelfi^ daar de Kalken van Metaal in grooté

veelheid inkomen , is die roodheid , welke dé

Wyngeeft verkrygt , nog veel kennelyker , en

zulks uit hoofde dat deeze Stoffen veel fterker ge-

kalcineerd zyndan de vafte Loogzouten. Kan men^

uit deeze Voorbeelden, niet opmaaken,dathet niet

zy dan door middel van het vlugge Zout , 't welk

in onzen Geeft ontbonden is, dat de Olie vanBarn-

fteen zig kleurt, gelyk ik voorlyker heb doen aan-*

merken ; en dat zy zig nog meer zou kleuren

,

indien het vlugge Zout niet in een zo groote

veelheid Phlegma gedompeld ware ?

Een ander Vcrfchynzel , 't welk in de Opera-

tie voorkomt, is, dat onze Barnfteen-Olie eene

brandige Reuk krygt , door haar verblyf by on-

zen vluggen Geeft van Armoniak-Zout ; en deeze

Reuk ftygt tot een veel hooger trap, dan wel-

ken gewoonlyk de ftinkende Olie heeft , die in de

cerfte Deftillatie van Barnfteen overkomt. Nu
zal ik myne Bewerking voorftellen , welke my
altyd geflaagd \s.

Neem drie Drachmen vaft Alkalifch Zout van

Wynfteen , en anderhalfDrachme Barnfteen-Olie

,

"Welke enkel op Kalk is overgehaald. Ontbind dit

alles met vier Oneen Wyngeeft, in een Glazen

Mor-
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Mortiertje met een Glazen Stamper. Zo dra het

wel ontbonden is , doe dan het mengzel in een

Bottel, die losjes is toegeftopt^ welke men zet-

ten moet in heete Arch,op dat de vereeniging vol-

maakter zy. Na ruim een Kwartier UurS, giet

'er het Vogt zagtjes af, 't welk eigentlyk maar

is een Sa^o Succ'matus^ in Wyngeeft ontbonden.

Bewaar dit in een zeer digt geflooten Flefchje»

Met eenige druppelen van dit gemengde Vogt

té doen by den vluggen Geeft van Armoniak-

Zout , die met ongeblufchte Kalk bereid is, maak

ik myn T^au de Luce. Door deeze Bewerking he^

ik een vlug doordringend Water , dat witagtig is

en zonder zetzel ; zynde aan geene verandering

of troebelheid onderhevig, en behoudende altoos

zynt witte koleur.

Na het afgieten van dé Solutie j wördt 2y , ten

einde van fchaars een half Uur, troebel; maar,

door de allergeringfte Warmte ^ krygt zy de hel-

derheid weder , die zy te vooren hadt. Men
kart ze, by verfcheide herbaalingen , ondoorfcliy^

nende maaken, door het Flefchje, waarin zjris

vervat , te dompelen in koud Water , en ze , zo

menigmaal als men het begeert , haare helderheid

wedergeeven. De enkele warmte van Wafch-

ligt is daar toe genoegzaam. Na verloop van vier-

entwintig Uuren , op 't meefte , wordt zy niet

meer donker , als hebbende een klein gedeelte

Vhlegma afgelegd , dat op den bodem van het

Flefchje blyff, zonder zig meer daar medete verr^

IV. Deei.. e e ee-
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eenigen. Men behoeft niet te vreezen, dat meri

in zynen vluggen Geeft xün Armoniak- Zout dit

Phlegmatieke gedeelte zal kiygen , zo men maar

daar tegen voorzorg gebruikt : houdende zagtelyk

het Flefchje fchuins, bj 't uitgieten van de drup-

pelen , waar mede men den Armoniak-Geeft wit

•wil maaken , en met deeze oplettendheid zal men
daar van geen gevaar hebben.

BRIEF
V^n dm Heer Betbeder, Doktor 'm deGeneeshtn-

de^ Medelid van het Kollegie der Geneesheeren te

Bourdeaux , en Opz'tender derMJneraale Wateren

' van Mont de Marfan

;

/ian den Heer Boyer, Deken van deFaktiltett der

Medicynen te Parys , 's Konings ordinaire Doktor

en Ridder der Orde van St. Michiel ,

r .'", vx
Dienende tot verklaaring van zyne manier om het Eau

de Luce te bereiden , zonder Middelvogt.

{Kicue'ü de Medecine, Chirurgie, 6:c. May i^si i pag. 393 )

MT N H E E R.

IK heb, in de Verzameling van Geneeskundige

Zaaken , de verfcheiderley Proeven gezien ,

Welken de Heer RiviEREin 't werk gefteld heeft j

om naar de echtheid van myn Bewerking op het

--b E(fU
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Eau de Luce onderzoek te doen , en het verwon-

dert my , dat hy in de uitvoering zo ongelukkig is

geweell. Myn Bewerking is naauwkeurig, en de

flegte uitkomft, welke deeze Heer gehad heeft in

de vereeniging der Barnfteen-Olie met den vlug-

gen Armoniak-Geeft j zonder Middelvogt, is en?

kei daar aan toe te fchryven ^ dat hy myne Manier

niet ftiptelyk heeft gevolgd : waar van hy klaarbly-

kelyk is afgeweeken, wanneer hy, in plaats van

eenige druppels witte Olie van Barnfteen
,
('t welk

niet verftaan kan worden , dan van twee, drie of

op 't hoogft vier druppelen ,) een Drachme van

deeze Olie , met twee Drachmen vluggen Geeft

van Armoniak-Zout in een Kryftallynen Schroef-

Flefchje te digereeren heeft gezet. Ik doe maar

twee, drie, of vier druppels Barnfteen-Olie in een

Eau de Liuce Flefchje : deeze kleine veelheid ipreidt

zig wel dra uit over ^^xi geheelen binnenwand van

't Flefchje : zy verdeelt zig en biedt een veelgroo-

ter getal van Oppervlakten aan de punten van 't

vlugge Alkali. De deeltjes van dit Zout, veel

vryer werkende op de Ohedeeltjes, die, om zo

te fpreeken , elk op zig zelf ftaan , door de groote

uitfpreiding van de vier druppelen , dan wanneer

zy zig vermengd vinden met een Drachme van die

Olie, gelykdeHecr RiviERE in zyne Proefnee-

mingen gebruikt heeft , vereenigen zig ten naauw-

fte met dezelven , raaakende eene Zeepagtige Zelf-

ftandigheid ; en indien 'er, na de eerfte dagen van

Digeftie , nog eenige Olieagtige deeltjes vry over-

JV. Deel. Ee a ge-
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gebleeven zyn, zo zullen zy in 't kort gevat wor-

den door het nieuwe vlugge Alkali, 't welk haar

de tweede Dojïs van Armoniak-Geeft, die ik 'er

by doe , aanbiedt : zy zullen zig volmaakt vereeni-

gen, en de Ondervinding heeft my doen zien, dat,

na twee ofdrie dagen Digellie in dezelfde warmte

(^), de twee zelfftandigheden, welke den Heer

RiviERE zo onmengbaar voorkomen , zig veree-

nigd bevinden , in de gedaante en zellftandigheid

van een heldere geelagttge Melk^ gelyk men het in

myne Bewerking befchreevcn vindt. Dit nieuwe

Lighaam is een Sapo, waar in men de Zoutige

deeltjes moet aanmerken als zo veele Naalden , met

het eene end ingeplant in een Olieagtig klompje

en met het andere een Wateragtig klompje vatten-

de. Deeze fchikking der punten van 't vlugge

Al-

(fif) De Heer Betbeder hadt zyne manier van Bewer-

king, waar op de Heer Kivieke zyne Aanmerkinr;en

gemaakt heeft, aldus opgegeven. ,, Doet in eenKryfiai.

„ lynen Eau de LwceFIefchje eenige druppelen witte ge-

„ rectificeerde Barnfteen-Olie, giet 'er eens zo veelgoe-

„ den vluggen Geeft van Armonia!<-Zout by. [Wie zou

„ daar uit denken dat hy maar twee , drie , of vier druppels

„ Olie , en bygevolg maar vier , zes , of agt druppels Geeft

„ meende.] Maak liet Flefchje toe met zyn Glazen Stop,

„ en houd het eenige dagen in de Broek-Zak : zo zal liet

„ grootfte deel van de Olie ontbonden zyn. Doe 'er dan

„ hy nog een gelyke veelheid van den zelfden vluggen

„ Armoniak-Geeft, en na het nog eenige dagen , inde

„ zelfde warmte, te hebben laaten digereeren, zult gy
t, de HarnfteenOlie met het vlugge Alk^li geheel veree-

„ nigd vinden, in de gedaante ei> dikte van een heldere

geel-
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Alkfili is het gene de Safo fmeltbaar maakt in het

Waterig Vogt, dat de hafts is van den vluggen

Armoniak-Gecft : waar uit men beiluiten moet

,

dat myne Bewerking een wasre Snpo voortbrengt

,

en, door een noodwendig gevolg, zelfs naar de

grondftelling van den Heer Riviere, een echt

Eau de Luce. Dit Water legt geen grondzetzel

af; in tegendeel verheft zig deeze vlugge Safo ,

ligter zynde dan het Waterig Menjlrmim waar in

hy is ontbonden , op de oppervlakte van het Wa-
ter , indien men 't zelve eenige dagen ftaan laat

,

zonder het te roeren ; niet onder de gedaante van

Olieagtige bolletjes, gelyk gebeurt met het Baude

Luce , dat door tulTchenkomfte van den Wyngeeft

is bereid ; maar onder die van^ het Zeepagtig Lig-

haam ,

„ geelagtige Melk. Dit voortbrengzel is eigentlyk maar

^, een vlugge Barnfteenige Zeep, ontbonden in het Men-

„ Jïruum van 't vlugge Alkali van Armoniak-Zout, Be-

„ waar het in 't zelfde Flefchje , digt toegeftopt.

„ Om 't Eau de Luce te maaken, is het genoeg, eeni-

„ ge druppels van deeze Rarnfteenige Zeep te gieten in

„ wel flerken vlugeen Geeft van Armoniak-Zout. Men
„ doet 'er meer of minder van by , naar dat men 't Wa-

,, ter witter , of fterkcr van Barniteen-Reuk wil hebben.

„ Deeze Bereiding , welke de eigenfchappen van 't vlug-

„ ge Alkali met die van de Barnfteen Olie vereenigt ,

overtreft in kragt zeer veel den Spir. Sal. Armoniaci Suc-

„ cinatus^ die in de Geneeskunde lang voor 't Eau de Lu-

„ ce is gebruikt en zeer veel naam hadt in de Zenuw-

,, kwaaien". Recueii de Medecine ^ &c. Oélobre I7S($=

„ pag. 307.

ly, Deïl. e e 3
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haam , waar van ik heb gefproken , en de minftè

fchudding is in ftaat om ae weder met de geheele

Waterige ftof te vermengen.

Zie daar, myn Heer, 't gene ik uit de Onder-

vinding heb opgemaakt en 't gene tot grondilag ge-

diend heeft van myne Befpiegeling omtrent het

Eau de Luce.

De Heer Rivier e heeft niet opgemerkt , dat

iiy, door deBarnfteen-Olie niet genoegzaam uit te

fpreiden , de Zoutige deeltjes een onverwmnelyk

'beletzel heeft toegebragt , en dat dit de eigentlyke

oorzaak is van de mocielykhcid. Ik durt my vlei-

jen, indien hy zig de moeite geheit te gecven,

van myne Bewerking op nieuws te onderzoeken,

dat hy flaagen zal in de Barnfteen-Olie zonder Mid-

delvogt te vereenigen met den vluggen Geeft van

Armoniak-Zout , en dat dus de vermoedens zullen

verdwynen die hy , aangaande myn onnaauwkeu-

righeid of onopregtheid , mogt gekreegen hebben.

H.

vyvwvvwVVVvvV

o N-
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GLEDITSCH.
(^Mem. de VAcademie de Berlin. Ann. 1754. p. 17.)

DE noodzaaklykheid van het Hout, inzon-

derheid het Eiken , tot allerley gebruiken

der Menfchelyke Samenleeving, kan niet klaarder

bly ken , dan in 't befchouwen van zodanige Nati-

ën j die 'er gebrek aan hebben, en uit dien hoof-

de genoodzaakt zyn de natte Waaren, in plaats van

Vaten, in Lederen Zakken te bergen, ofhunne

Koopgoederen te pakken in faniengenaaide Huiden,

in Biezen Matten, enz. Doch vooral blykt zulks,

in Landen , daar veele Manufaktuuren zyn : want
Turf en Stroo , dat men totBrandftof in de Huis-

, IV. Deel. Ee 4 hou-
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houding kan gebruiken , is tot de meefte Fabrie-

ken pnbekwaam. En als men aanmerkt , welk

een menigte zwaar Hout tot den Scheeps- en Huis-

bouw wordt gebezigd, zo blykt duidelyk, dat

'er uit de vernieling van 't jonge Boomgewas niet

dan een oogfchynlyk nadeel en gebrek, in vervolg

van tyd, te verwagten zy.

Dit is geen loutere béfpiegcling 1 Verfcheide

Provintiè'n van Duitfchlsnd, die te vooren geheel

met BplTchen bedekt waren, zyn 'er nubynavan

ontbloot. De vermenigvuldiging der Inwooner

ren en de invoering van verfcheideMan ufaktuuren

hebben al een geruimen tyd de noodzaaklykheid

doen zien, om op debefpaaring van het Hout be-

d^gt te zyn, en, door plantenen zaaijen, het

verloorene, zo veel mogelyk , teherftellen. [Dit

's ook de reden , dat men in Vrankryk zo veel zorg

draagt voor het behoud der Boflchen , en dat in En-

geland onlangs Premiën uitgeloofd zyn, aan de

genen, die den meeften Grond, binnen zekeren

bepaalden tyd, met jong Houtgewas beplanten

zouden.]

Door het fchillen , nu , van het Hout , om de

Baft in het Leertouwen te bezigen, wordt een

groote menigte van jonge Boomen, zo Eiken als

Berken, vernield; en, dewyl het Eiken-Hout

het duurzaamfte, en tot veelerley gebruiken dien-

ftigfte is, van ons inlandfch Hout, zoo kan eene

Ontdekking, die tot bewaaring van dit Hout en

tevens tot in ftand houding der Leertouweryën

ftrekt j
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ftrekt, niet dan zeer nuttig zyn voor de Samenlee-

ving. Men heeft zig , in den voorleeden Zomer

,

daar op toegelegd , en , met de Maand ^ugujius

bragt men agt nieuwe foorten van Leder voor den

dag , die getouwd en bereid waren zonder eenige

Baft van Boomen, door de Middelen, waar van

ik hier verflag zal doen.

Deeze Middelen gaan nog verder ; zy befpaa-

ren niet alleen de Baft van Hout , maar ook hetge-

brulkvan verfcheide uitheemfcheDrogeryën, die

men anders genoodzaakt was in het bereiden van

Leder te gebruiken. Het is te verwonderen , dat

men niet eer gevallen is op het in 't werk ftellenvan

de Proeven ^ dewelken tot grondflag dienen van

deeze Ontdekking , alzo dezelven de gemaklykften

ter wereld zyn , en dat verfcheide Middelen ,

waar van andere Natiën, zelfs de allerwoeftften, zig

bediend hebben , ten minfte daarom hadden moe-

ten doen denken. In verfcheide Landen , immers ,

heeft, 't zy uit gebrek van Houtbaft, of wegen?

het aloude gebruik , de beftendige gewoonteplaats,

om , tot de Lederbereiding, Bladers , Wortelen,

Vrugten en Sappen te bezigen. Wy zullen dit

niet , op eene Hiftorifche wyze , zo breedvoerig

verhandelen, als wel doenlyk zou zyfl; maar 'er

nogthans een fchets van geeven.

Een deel der Kalmukfe Tartaaren , die hunne

Rooveryën pleegen naar den Grooten Muur van

China, gebruikt, tot het touwen van de Huiden

hunner Paarden, zuur geworden Merriën-Melk.

3V. Deel. Ee 5 In
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In Perfie, Egypte en eenige Landftreeken op de

Grenzen van Afrika gelegen , bereidt men de Bok-

ken- en Geitenvellen , met de famentrekkende

Peulvrugt der opregte Acacia , die men voor de

rypheid afplukt. Dergelyke Huiden worden , in

verfcheide deelen van het Ottomannifche Gebied,

tot Turkfch Leer (JSdarroquifi) gemaakt door mid-

del van Galnooten. De Vrugten van den Tcr-

benthynboom, nog groen zynde, ja, zo zommi-

^^\\ voorgeeven , de Bladen zelf; gelyk ook die

van den Maftikboom; dienen in de Levant tot het

zelfde gebruik. De Smak , beftaande uit famen-

gerolde Bosjes van de Bladen en jonge Takjes der

Sumach-Boom, is genoegzaam bekend , en wordt

overal gebruikt tot bereiding van het Leder, dat

men Spaanfch Leer (CorJouan) noemt.

Niemand kan ook onbekend zyn , dat men he-

dendaags , in verfcheide Provintiën van Italië

,

Spanje en Vrankryk, veele Planten gebruikt, die

Looyers-Planten genoemd kunnen worden; ge-

lyk de Arhutus 3 Celtts^ Tamansais^ Rhamnus ^

Khiis Myrt'ifol'ia^ enz. In Sweeden heeft men de

Baft van een der kleine foorten van Berg-Wilgen,

als ook een wilde Plant, die onder den naam van

XJva Urfi genoegzaam bekend is , in gebruik ge-

bragt. Die van Silezie bezigen tot de bereiding van

't Zeemleder een zoort van Mvrtillus ^ genaamd

Raujch: maar tot de Looijery is m Duitfchland niets

gebruikclyk dan de Baft van Eiken cnBerken-Houti

met eenige doppen van de Eikelen ; tot bereiding

van
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van het Spaanfch en Turkfch Leer neemt men de

Smak en Galnooten ,
gelyk byna alle andere beken-

de Natiën doen.

Wanneer de agt nieuwe Bereidingen van Le-»

der, waar van ik gewag gemaakt heb, eens in

beftendig gebruik gekomen zyn , zal men alle die

Stoffen geheel ontbeeren kunnen, en in de Lan-

den van zyne Majefteit zullen de regte Hanten te

vinden zyn, die men bekwaamelyk tot het Leer-

touwen niet alleen, maar ook tot het verwen van

het Leder , kan bezigen, 't Getal der foorten

van deeze Kruiden , die tot het een of andere

dienftig zyn, beloopt meer dan zeftig, en Ichoon

'er, na het doen van een naauwkeurige uitfchif-

ting, maar twintig overbleeven , zouden de inzig-

ten van zyne Majefteit, zo tot behoud der Bos-

fchen als tot befpaaring van vreemd". Drogeryënj

genoegzaam zyn vervuld , zonder dat eenig ander

deel der Burgerlyke Huishouding het minfte nadeel

daar van leed.

Om de tegenwerping voor te komen , dat de

Leertouwery j van hoe veel belang zy ook in ver-

fcheide andere opzigten ware
, geen Voorwerp

fchynt te zyn dat tot de nafpooringen van een Man
van Studiën behoort: verzoek ik alleen, dat men
zig een denkbeeld maake van de verfcheiderley din-

gen, die tot deeze Konft betrekking hebben; van

alle derzelver Behandelingen en de Omftandighe-

den , die daar by vereifcht worden. Men begint

met de Dieren de Huid af te villen, die men eerft

IV. Deel. fchoon
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fchoon maakt of ontbloot van 't Hair of de Wol

,

en dan gaat men tot de Bereiding zelf, en hetge^

ne 'er aan vaftis, over: daar uit komen verfchei-r

derley foorten van Leder voort , welker hoeda-

nigheden afhangen van de famenloopende werking

der Stoffen, uit Dieren, Planten en Mineraalen

:

dit onderftelt de kennis van alle deeze Stoffen, van

liaare eigenfchap en famenftellende dcelen , als ook

van de uitwerkingen , die uit derzelver vermen-

ging met elkander te verwagten zyn. Men oor-

deele nu eens, wie de bekwaamde zy, om den

goeden uitflag van dergelyke Operatiën te bevor^

deren ; of iemand die de Natuurkunde , Scheikun-

de en Natuurlyke Hiftorie verftaat, ofeen eenvou-

dig Lcertouwer , die enkel den trant volgt van

zyn Beroep? Het zou, in tegendeel, te wen-

fch«i zyn, dat van overlang reeds Geleerden, 'm

de kenniife waar van wy gefproken hebben geoe-

fend, hun Oog naar dien kant geflagen hadden;

dat zy goede Proefneemingen omtrent dit Stukby

een verzameld j, en daar van Grondbeginzels afge-

leid hadden, bekwaam om 'er eene Theorie op te

bouwen. Men zqude uit het getal der nuttelooze

Planten die genen hebben uitgefchift, welke een zo

goeden dienft doen kunnen, en dezelven zouden

reeds in't algemeen gebruik gebragt zyntot de berei-

ding van het Leder. De Scheikundigen zouden deeze

Planten onderworpen hebben aan de Proeven, die in

ftaat waren om derzelver Eigenfchappen te ontdek-

ken; de Kruidkundigen zouden derzelver Soortea

en
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en Kenmerken zorgvuldig hebben opgegeven, en

alles zou op dien voet geveftigd zyn, daar wy het

op tragcen te brengen. Hier is 't de plaats, om ee-

nig denkbeeld te geeven van de Leertouwery, eri

van de Planten , die men daar toe gebruiken kan.

Na dat de Huiden der Dieren naauwkeurig van

't Vleefch en Vet zyn afgefcheiden: na dat men

ze van Bloed en Hair gezuiverd en genoegzaam ge-

weekt heeft , ftelt de Looijer 'er zyn Konft op te

werk, en, met behulp van zekere Drogeryën of

Stoffen, neemt hy alle deelen daar van weg, die

ze nog aan Verrotting ofWormen onderhevig kon-

den maaken, perfende dezelven zodanig in één , dat

men 'er zig van bedienen kan tot al het gene , waar'

toe het Leder bekwaam is. De Huid van een Dier

is, in zyn üaat van gaafheid , een allerkonftigft en

zeer digt geweefzel, beftaande aHeenlyk uit Ve-
zelen, zeer naauw met elkander verbonden, die

afkomen van famenvereenigde Vaatjes. Dit ge-

weefzel wordt, onder het Leertouwen, nog ken-

nelyker , en de Huidvezelen kunnen byna allen van

elkander afgefcheiden worden. Doch de Huiden

verfchillen grootelyks, inditopzigt, naar dat zy
van byzondere foorten van Dieren zyn; als ook

naar derzelver Ouderdom, Voedzel en het Kli-

maat: 't welk verfchillendheden in de manier van

Lederbereiding vereifcht , en in de Stoffen , di^

daar toe gebruikt worden. Dit alles, niettemin,

kan gebragt worden tot drie foorten , welken men
in 't Hoogduitfch noemt We'tfsgahr , Semifch-gah

IV. Deei« en
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en Loh-Gahre: 'c welk drie byzondere Leertou-'

wingen zyn. Ik fpreek hier niet van het Ifarhs'

tKCKP, noch van 'c ^agryn , oi" van iets dat toe

het Bontwer en behoort.

De eerfte arDeid, of de eerfte toebereiding, is

even de zehde in deeze drie Leertou wingen. De
Huiden wel ontlaft zynde van al haare onzuiverhe-

den, zo gebruikt men Kalk, of ook Zand en Zout,

om 'er het Hair af te krygen; vervolgens wafcht

en fpoelt men ze , by verfcheide herhaalingen

,

fchraapende fommigen aan de gladde zyde een wei-

nig af. Doch de volgende arbeid , door welke men de

bereiding en verwing van 't Leder voltooit, is de

zeilde niet in de verfcheide foorten van Leertou-

wing. Alwillens gaan wy de twee eerfte foor-

ten, tot welken de hulp van verfcheide Stoffen uit

dedrieRj'ken der Natuur; gelyk Aluin, gemeen

Zout , raauwe Wynfteen , Zemelen , Meel en

Traan; vereifcht wordt, met ftilzwygen voorby.

Maar wy zyn verpligt , ons breedvoeriger uit te

laaten omtrent de derde Soort , welke zig eeniglyk

bepaalt tot het gebruik van tlantSoffèn, die ftrek-

ken om dat foort van Loog te maaken, w^aar in de

bereiding der Huiden tot volkomenheid wordt ge-

bragt.

Deeze derde Leertouwing kan nog vierderley

aangemerkt worden , ten opzigt van de vier Hoofd-

foorten van Leder , welke men in dezelve doot

hulp van verfchillende Plantftoffcn bereidt : té wee-

ten ; het gemeene Leder , het Koe-Leder , heé

Spaanfch en Turkfch Leer Al -
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Alle Loog van Planten , bekwaam om de Hui-'

den in Leder te veranderen, is koud of warm.

De manier , om de Huiden koud te bereiden
^

is de eenvoudigfte en gemakkelykfte , doch tevens

de langzaamfte. Men bedient 'er zig van , tot het

groffte en zwaarfte Leder ; de Huiden worden daar

toe gelegd in Houten Kuipen , met taamelyk fyn

gemaakte Baft van Eiken- of Berken-Hout; ofmen

legtze in Kuilen , in den grond gedolven , wer-

pende daar op dergelyke Run. Dit wordt ver-

fcheide maaien herhaald, en agtervolgd zo lang als

't noodig is , om de Huiden Leder te doen worden.

De Huiden met een w^rw^Loogte touwen, is

dikwils een zeer moeielyk Werk , maar men
krygt ze dus veel vaardiger gereed. Daar zyn

foorten van Leder die drie Weeken noodig heb-

ben ; tot anderen behoeft men maar veertien of ügt

dagen : het Spaanfch Leer vereifcht niet meer dan

een of anderhalf Etmaal ; het Turkfch Leer , nu

eens zeven of agt, dan zeftien of twintig Uuren.

Ziet hier welk een order men in den Arbeid houdt;

De Loog wordt m Houten Kuipen gedaan , met

warm Water j waar men de Huiden in legt, zorg

draagende om ze te deeg en dikwils te roeren.

Ten einde van agt dagen tapt men 't Water , dooi-

de Kraan, uit de Kuip; men maakt het andermaal

heet, en doet 'er nieuwe Loog by, gietende het

een met het andere wederom op de Huiden. Met
deeze Bewerking gaat men voort, en herhaalt ze

zo lang, tot dat de deeltjes der Plantftoffen dezelf-

rV. Deel. ftan-
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ftandigheid van de Huiden in zo verre doordron-

gen heoben, dat zy tot Leder zyn geworden, 'c

welk njen dan te droogen hangt en vervolgens aan

den Bereider geelt.

Laat ons hier, in 't voorhygaan, aanmerken,

ten opzigt van het Koe-Leder ; dat men 't zelve

by ons zo goed koop niet kan touwen als in Rus-

4and, en dat die welriekende foor t, w cWz.t'Jucht-

Leer genoemd wordt , deeze hoedanigheid heeft

van twee brandig ruikende Oliën, waar mede het,

onder 't bereiden, wordt beftreeken.

Wat belangt het Sfaanjch en Turkfch Leer^ dat

de twee uiterfte en gewigtigile Voorwerpen van

de Leercouwery zyn : hetzelve bcftaat alleenlyk

uit Bokken- en Geiten-Huiden , die tot het eerfte

met Smak , tot het laatfte met Galnooten bereid

worden. Men naait de witte Huiden by een half

dozyn aan malkander ; men fteekt ze in Water en

dektze te deeg toe met het grove Poeijer van de ge-

melde Plantftoftcn. Li het re famen naaijcn wordt

alleen dit verfchil in agt genomen , dat men de glad-

de zyde buiten doet tot het maaken van Spaanfch

,

en binnen tot het maaken van Turkfch Leer.

Dit zal voldoen aan het oogmerk, 't welk wy
ons hadden voorgefteld ; om, naamelyk, een alge-

meen denkbeeld te geeven van de Lederbereiding

en derzelver verfcheide foorten , ten einde cenig

licht te verfchafTen omtrent het gene de Planten be-

langt, die daar toe bekwaam zyn.

Deeze Planten , die overvloedig in ons Land

groei-
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gfoeijen, en met Iwlp van welken men reeds agt

«lieuwe Bereidingen van Leder heeft uitgevonden,

zyn het onderwerp geweeft van een Vertoog, dat

den 5 December laatlÜeeden aan de Akademie is in-

geleverd en voorgelezen. De Autheur van 't zel-

ve en de Uitvinder van deeze nieuwe foorten van

Leder, is Mr. Klein, gebooren te AT^i^^», een

arbeidzaam en bekwaam Man, die altyd een groo-

te geneigdheid heeft gehad voor 't genedeManu-

faktuuren betreft en reeds verfcheide nuttige on-

derrigtingen in dit ftuk heeft gegeven. Om zyne

kundigheid nog meer en meer uit te breiden-, is

het , dat hy zig op de Natuurkunde , de Natuur-

lyke Hiftorie en Scheikonft , toegelegd heeft , , en

•dat hy , voorleeden Zomer aan het befchouwen der

&uiden gaande, my verzogt, hem alle zodanige

Planten te willen aanwyzen, die ik, volgens de

kennis van derzelver Samenftellende deelen en Ei-

genlchappen , tot de Ledertereiding dienftig mogt

oordeelen. Ik heb alle deeze Planten aan de Aka-

demie opgenoemd en derzelver Kenmerken be-

fchreeven. Het zyn altemaal van de gemeenfte

Planten in ons Land , die men tot dus verre als On-

kruid aangemerkt heeft , om dat men van haar ge-

bruik onkundig was. De Heer Klein heeft

groote menigten daar vanby een verzameld, en,

•onder de agt foorten van Leder , die zy hem

voortgebragt hebben , is een zeer fchoon foort

van Spaanfch Leer , zonder Smak bereid ; en twee

IV. Deel. Ff foor-
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foorteii van Koe-Leder , nllcenlyk getouwd met

Bladeren van Boomen.

Deeze nienwe Looijers-Planten groeijen in by-

na alle Slooten , Graftcn , Kuilen en Moeraiügc

Plaatfen : men vindt ook van dezelven in de Zand-

agtige Velden , op de Heuvels en in de Boffchen :

zy zyn niet minder overvloedig in de Keur-Mark

,

in de Nieuwe Mark, in Pommeren en in Pruiilen-

Het Hooy , dat zy geeven , is het grofile en flegt-

fte van allen, wordende door de Beeften niet ge-

geten , dan wanneer zy geen ander krygen kun-

nen. Dus dienen deeze Planten eigentlyk niet

dan tot bederf der goede Weidlanden. Men
vindt ze vooral aan de Oevers der groote Wate-

ren en Meiren, ja ik meen niet te ver te gaan,

zeggende , dat 'er zeftig byzondere foorten van

xyn ,
gelyk hier volgen.

LYST DER PLANTEN,
die tot de Lederbereiding gebruikt kunnen worden.

1. Salicaria vulgarispurpurea foliis oblengis. Tourn, In-

ftit. p. 253. Lyjimacbia Spicata purpurea forte Pli-

nio. C. B. Pin. 246. Lythrum , Linn^o. Roode of

Badaard-Wederick, ^fm?en/yi Parfycke. Dod. Kruidb.

bl. 117. CoMM. Indig. p. 71.

2. Ulmaria. Clus Hift. 198. ].B. III. 488. Filipenduh^

LiNN. Regina Prati , Geitenbaard , gemseniyk Rey-

nette. Dod. bl. 75. Comm. Ind. p. 15.

3. CoMAUUM. LiNN. Gen. Plant. Ed. 5. p. 553. Qiiinque-

folitim palujire rubrum. C. B. Pin. 326. Rood Watcf-

Vyf-
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Vyfvingerkruid. Het vierde van Dod. bl. 162.

CoMM. Ind. p. 95.

4. FiLix ramofa major, pinmlis ohtujis non dentatis. C. B.

Pin. 357. Pteris, Linn. Filix famina Officin. Wyf«
jes Varen. Dod. bl, 758. Comm. Ind. p. 38.

5. non ramofa dentata, C. B. Pin. 358. Filix mas Of-

ficinarum. Mannetjes Varen. Dod. bl. 758. Comm.
Jnd. p. 38.

6. palujlris maxima. C. B. Prodr. 150. Groot Wa-
ter-Varen, met teere Bladeren.

7. mas, aculeata major ^ minor. C. B. Prodr. 151.

Loncbitis aculeata.TovRN. 538. Doornagtig en hard

Brug- Varen.

8. Persicaria Salicis folio , Potamogeton angujlifolium

diüa. Raj. Hift. 184. Perficaria acida Jungermanni,

Perftcaria, LiNN. Zuur Water-Perfikkruid (*).

(*) [Deeze Plant is het, die in Holland zo menigvul-

dig aan de kanten van de Slooten en ftaande Wateren
groeit, en zig in de gedaante van het rondbladige Fon-

teinkruid, met fmaller en fpitfe , doch gladde Bladeren,

aan lange Ranken ver over *t Water uitfpreidt , fteekende

haare Bloemfteeltjes regt opwaards , tot verfiering det

Slooten, die met de Water-Ranonkel en andere Gewas-

fen , als met een Wcbbe zyn overdekt , en waar over

deeze gladde Bladeren , vlak leggende op het Water,

zeer fraay uitmunten. Dodon^us befchryft het als 't eer-

fte foort van Potamogeton; anderen noemen het Potamt-

geton Salicis folio , dat is met Wilgebladen: doch dit paft

niet dan op de Stammetjes van 't zelfde Gewas, die uit

den zelfden Wortel aan de Wal opfchieten , en geheel an-

ders van gedaante zyn, met ruige, zeer fmalle Bladeren i

aan welken ik ook niet weet ooit Bloem gezien te heb-

ben. Van het eigentlyke Potamogeton , 't welk men rotundi'

folium noemt , om dat het langwerpig ronde of ovaale,

niet om dat het geheel ronde Bladeren heeft; zyn de Bla-

den bruingroen, vetagtig, en dikker. Het komt niet zo

dikwils voor. Ik heb 'er een modderige Sloot, op 't Ei.

IV. D££L. Ff 2 land
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9. B'STOUTA major y.radice (minus vel ma^iis) intorta. C E',

Pin. ig2. Bijhita, hïüii. Natcrwortel, Hertstongc.

DoD. bl. 535. CoMM. Ind. p. 16.

10. ToRMEjiTihi^A fyl-ocjiris. G. B. Pin. 326. Tormentilla,

LiNN. Tonnenrille. Dou. bl. 164. Co mm, Ind,

p. III.

lI.PiMPiiNEULA S-angnifarba , major. C. B. Pin. kSo. San-

guijorha, Likw. Wilde groote Pimpernei. Dod. b!.

144

12, CAuyopHYLLATA vulgaris. C. B. Pin. 321. Geum, Ltnx.

Nagelkruid. Dod. bl. 198. Comm. Ind p. 21-.

*I3. aquatica, nulante jkre G.B. Pin. 321.

Ceum, LiNN. Caryopbyllata pappojo flore. Water-Na^cl-

kruid met Wolagtige Bloemen. Lon. Kruidb. bl. 843.

14. Anseiuna. Officinis j^rgentina & Potentilia. PoteiUilla,

LiNN. GanferickjZilverfchoon. DoD. bl.948. Comm.
Ind. p. 93.

15. QuiNQUEFOLiuM jHüjus reptns. C. B. Pin. 325. Potetu

«2i/a,LiNN. Pentapbyllutn Officinarum. Gemeen Vyf-

vingerkruid. Dod. bl. 161. Comm. Ind. p. 94.

j6. minus repens luteum, C. B. Pin. 325.

Potentilia, Linn. Klein kruipend Vyf-vingerkiuid.

Dod. bl. 162.

17. folio argenteo. C, B, Pin. 325. Klein,

regt op groeijend, wit Vyf vingerkruid.

18.H0RMINUM pratenfg foliis Jerratis. C. B. Pin. 238. SaU
via, LiN^. Wilde Sclarey. Dod. bl. 471.

19. Agkimonia Officinarum, Agrimonia, Linn. Agrimo-

nie. Dod. bl. 33. Comm. Ind. p. 36.

20.

land Wieringen,g<ihcé[ dïgtmeê overdekt gevonden. Hier

van verfchilt grootelyks deeze Perjicaria Potamogeton an-

guftifoliumdiBa; welke in Zuurheid of Wrangheid by de
Perficaria mitis maciüoja uitmunt ; immers indien het die

gene is, welke; Lobfl noemt Perficaria major, foliis hirju-

tis, guftu acerbis; gelyk Tournefort zig verbeeldt

:

////ï,

des Plantes des environs de Paris. p. 221.]
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20. Equisetum arvenfe longioribus Setis. C. B. Pin. 16.

Equifetum, Linn. Kleijie Paardeltaart , gemeenlyk

Hernioes. Comm. Ind. p. 34. Dod. bl. 98 rf)-

21. palujlre longioribus Setis. C. B. Pin. 15,

Equifetum, Linn. Hippuris. Lob. Icon. 793. Water-

Paardeüaart

,

gcmeenlyk Unjer. Comm. Ind. p. 33, (5).

az. ALCH'MiLLAï;«/^am. C B.Pin. 319. ^lcbemilla,LAKtf»

Sinaiiw, Onzer Vieuwen Mantel. Dod. bl. 205,

Comm. Ind. p. 4.

23. Muscvs Pulmonarius. Lichen, Linn. Pulmojtaria OSi-

cin. LongeluLiid (ƒ Eliken Mos. DO0. bl. 774. Coaijvt.

Ind. p. 78.

24. Lystmachia lutea major , qiice Diofcoridis. C. B. Pin.

245. Lyjimacbia, Linn. Groote geele Wederick. Dod,
bl. 114. Comm. Ind p. 70.

25. Vaccinium Rivini. Vitis Idaa foliis ohlongis crenatis

fïuBu vAgricante. C B Pin. 470 Faccinium, Linn.

Biaauwe Beffen, Kraakeibefiën. Dod. bl. 1204. Comm.
Ind. p. iiö.

2-5.

(f) [Dit is ontwyfelbaar die foort van Equijetim, wel-

ke in den Vooityd de witte Steeitjes met Bloemknopjes,

by Dodon.ï:us afgebeeld in de tweede Figuur, uitgeeft:

en als deeze Steekjes verdord zyn, de langdraadige Staar-

ten van de derde Figuur, uit den Grond iaat fpruiten;

waar van het den naam Hermoes kan hebben.]

(J) [Dit is zekerlyk de Katteftaart , Limnopence. Vaill.

niet ; hoewel de Figuur van Lobel zulks fchynt aan te

wyzen, die de zelfde is als de groote Paardeltaart van

DoBONiEus. Ik zou eer gelooven dat hier gezien werde

op het Equifetum palujlre. Lob. Icon. 795. Immers, de

Heer TouaNEFORX verzekert, dat de drie foorten van Wa.
ter Paardeflaart , die met lange, die met korter, en die

zonder Borftels , door Hoveniers behandeling van de

zelfde gedaante worden. De Hippuris van Lob. en Dod.

komt my voor de Katteftaart te zyn, die in 't midden

van ondiepe modderige Slooten groeit, en van de Paar-

«ieftaart of 't Unjer veel verfchilt.]

. IV. Deel. Ff 3
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26. folns Buxi
, fempervirens y baccis ruhris,

Rupp. Flor. Jen. p. 52. Faccinium , Linn. Roode Kraa.

kelbefiën. Dod. bl. 1206,

27. RuBUS vulgaris, five fruüu nigro. C. B. Pin. 479. Ru-
bus, LtNN. Groote wilde Braamen. Dod. bl. 11 62.

CoMM. Ind. p. 99- Met zwarte Vrugt.

28. repenSyfruQu ccejlo. C. B. Pin. 479. Rubiis, Linit.

Blaauwe Brummelen. Kleine Braamen. Dod. bl. 11 62.

29. Fkagaria vulgaris. C. B. Pin. 326. Fragaria , LiNN.

Aardbefiën. Dod, bl. 1049. Comm. Ind. p, 38.

30. Fii.iPENDULA, J. B. II. 189- Filipendula, Linn. Sari'

fragia rubra , OfEcinis Filipendula. Roode Steen-

breeke. Dod. bl. 73.

31. Pekvikca. Tournf. Finca Pervinca. OiEc. Clematis

Daphnoides major, flore cceruleo.
J.

B. II. 132. Finca,

Linn. Vinkoorde, Maagdepalm. Dod. bl. 665.

32. SrARSANiUM, ramofum ^ non ramofum. C. B. Pin. 115.

Sparganium, LiNN. Rietgras of Platanaria. Dod. bl.

950. Comm. Ind. 107, 108.

33. Gnai-halium i;7//^are , majus ^ minus. C.B. Pin. 263.

Filago feu Herba impia. Tournf. 454; Gnapbalium,

LijvN. Ruerkruid. Dod. bl. 89. Comm. Ind. p. 45,

34. i montamim flore rotundiore ^ longiore. C.

B. Pin. 263. Elychryfum. Touunf, 453. Comm. Ind.

P-45-
*35. Geranium Sanguineiim, maximo flore. C.B. Pin. 319.

Hcematodes , Clusii. Geraniimi, Linn. Bcrg-Oije-

vaars-Bek , Bloedwortel. Dod. bl, 85.

*3(5. Batrachioides maximum, minus laciniatum,

folio Aconiti. J.'^B. III. 477. Oijevaars-Bek met Bla-

den van Boterbloemen. Dod. bl. 84. 't Groeit in

broekige Landen.

37. Plantago latifolia incana. C. B. Pin. 189. Plantago.

Linn. Breede wollige Weegbree. Dod. bl. 148.

Comm. Ind. 89-

38. anguflifolia mnjor ^ minor. Smalbladerige

Weegbree , Hondsribbe. ihid.

39. latifolia finuata. Groete gladde Weegbree.

ibid. Alle foorten van Weegbree.
40-
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40, Hypericum Officin. l^ Mattbioli, vul^are. C. B. Pin.

279. Hypericum, Linn. St. Jans- Kruid. Dod. bl.

101. CoMM. Ind. p, 59 (*).

*4i.ViTis Vinifera. C. B. Tin. 299. Vitis , LiNN. Wyii-

gaard. Dod. bl. 682. De Rani^en met de Bladen.

42. Prukus fylvejlris. C. B. Pin 444. Prunus, LiNN.

Acacia Germanica. Slee-Pruim , Slee-Doorn. Doi>.

bl. 1181. CoMM. Ind. p. 93. De Bafl: en onrype

Vrugt.

43. Sal^x vulgaris alba arhorefcens. C. B. Pin. 473. Salix

,

Linn. Gemeene Witbladenge Wilg, Dod. bl. 1318.

CoMM. Ind. p. loi.

44. Caprea rotundifolia. Tabern. Icon. 1038. Rond-

bladerige Water-Wilg. De Bladen , Bad en 't Loof.

45. SoRBUs aucuparia. J. B. l. 62. Sorbus, Linn. Lyfter-

befiën- of Qualflerboom. Dod. bl. 1306. Comm.
Ind. p. 107. Het Loof, de Bladen en onrype Vrug-

ten.

46. Rosa fylvejlris , variorum colorum. Rupp. Flor. Jen.

139. Rofa, Linn. Wilde Roofeboom. De Bladen. -

47. Fagus. Dod. Pempt. 832. Fagus , Linn. Beukeboom.

Dod. bl. 1303. Comm. I?id. p. 37. De Baft en

Bladen.

*48. Carpinus. Dod. Pempt. 841. Carpinus , Linn. Haag-

Beuke,

(*) Ten opzigt van de veertig hier opgenoemde foor-

ten van Planten, moet men aanmerken, dat dezelven in

haar geheel, met Wortelen , Steelen, Bladen en Bloe-

men , of de Bloemen op zig zelf, gelyk in de laatfte,

kunnen gebruikt worden tot de Lederbereiding. Ook is

de een fterker of zwakker dan de andere, en vordert een

verfchillende Behandeling. Maar ten opzigt van de vol-

gende Planten of BoomgewaiTen , daar in fommigen maar

de Bladen of Takken, in anderen de onrype Vrugten en

het Zaad, of de Wortelen alleen, hier toe bekwaam zyn,

heb ik het t'elkens aangetekend, welke dcelen men ge-

bruiken moet. Gleditsch.

IV. Deel. Ff 4
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Beuke, Witte Beuk. Dod. bl, 1315. Het Loof^ de-

Bladen en Baft.

49. QuERCUS. C, B. Pin. 419. Q^iercus., Linn. Eikeboom»
in al zyn foorten. Comm. Ind. p. 94,. De Bladen.

50. Betula. Dod. Pempt. 839. -B^fu/a, Linn. Berkeboom.
Comm. Ind. p. 16. De Bladen eu Baft.

51. Alnus. Dod, Pempt. 839- Alnus , Linn, Elzebooin»

Comm. Ind. p. 6. De Bladen.

52. Mespilus omnium Auflonim. Mejpilus , Linn. Mis-

pelboom. De wilde foort, genaamd Haaqdoorn, is,

gemeen. Comm. Ind. p. 74. De Bladen , 't Loof en
de onrype Vrugten.

*53. Ledum Rosmarini folio. Tabernasm. five Rosmarinum.

fylvejlre , Matthioli. Wilde Rosmaryn. Het Loof.

•54. CoRNUs /y/ne/ïrü mas. C. C. Pin. 447. Ckrnus , Linn..

Wilde Koxnoelie. De Bladen, 't Loof en de Steentjes.

55. AcETOSA Pratenjls. C. B. Pin. 114. Oxalis. D.oo. Ru-

weXjLiNN. Vcldfuuring. Comm. Jnrf. p. 4. De Wor-
tel en 't Zaad.

56. Lapathum maximum aqiiaticum. CnABR.Hifl:. 309. Ru'

mex, Linn. Groote M'ater-Patich. Comm. Ind. p.

63., 64. De Wortel, Bladen en 't Zaad.

57. folio acuto plano. C. B. Pin. 115. Rumex y

Linn. Oxylapatbum vulgo. Lapatbum Officinarum.

Geraeene wilde Patich. Dod. bl. ion. De Wortel',

Bladen en 't Zaad.

58. Iris palufiris liitea , five Acorus adulterinus. C. B. Pin-

34. Iris, Linn. Geel Water-Lifch.. Dod. bl. 395.

Comm. Ind. p. 4. De Wortel.

59. ïiYMVüMK lutea major. C.B. Pin. 193. iVymp/jisa, Linn.

Geele Plompen. Dod. bl. 928. Comm. Ind, p. 8r.

De Wortel.

Co. ' alba major. C. B. Pin. 193. Nytnphcsa, Linu.

Witte Plompen, Water- Roozen. Dod. bl. 927.

Comm. Ind. Üi. De Wortel (*).

De

(*) [By de Kruidkundige Benaamingen deezer Planten,

gelyk zy van den Autheur opgegeven waren, heb ik niet

ailceo
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De Eigenfchappen , uit hoofde van welken

deeze Planten bekwaam zyn tot het Leertouwen,

kan men gemakkelyk ontdekken, wanneer men on-

derrigt is aangaande de Stoffen j die door de Schei-

kunde gehaald worden uit de Smak, Galnooten

en de verfcheiderley Baft van Boomen. Ten op-

zigt van deeze famenftellende Deelen, kunnen de

gedagte Planten bekwaamelyk in twee Hooid-

klaffen onderfcheiden worden. De Grondlloffen,

waar op men meeft te letten heeft, bevinden zig

in deeze Planten in 't algemeen : te weeten , zy

zyn van eene logge, doch tevens werkzaame,

Aard-Gomagt'ige , of Aard-Hars-Gomagt'ige na-

tuur. Maar bovendien vindt men in eenigen, in

meer of minder veelheid , deelen die zeer vlug en

werkzaam zyn , en dit maakt het verfchil, dat

wy Hellen tuffchen de Planten , die tot de Le-

derbereiding kunnen dienen.

Die van het eerfte foort hebben geene of maar

een zeer doffe Reuk ; doch haar Smaak is gantfch

fcherp en famentrekkende. Zy leveren niets

uit , dan de niet vlugge , werkzaame Beginzels

,

waar van wy gefproken hebben : ten minften ont-

dekt men 'er niets in , dan een zeer weinig aan-

merkelyk mengzel van Olieagtige Ontfl:eekbaare

deelen, die aan 't Water, dat men 'er van des-

tilleert , eene flaauwe Balfimieke Reuk geeven

,

zon-

alleen de Naamen van LinnjEus gevoegd, maar ook, met
uitlaatinq der Hoogduitfche , de Nederduitfche Naanieni

IV. Pejl, FfS ZQ
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zonder eenige fcherpe Samentrekkende Smaak.

De hoeveelheid van deeze deeltjes, in de Aard-

Hars- Gomagtige zelfftandigheid, is verfcliillcnde:

maar de gene, die gemeenlyk plaats heeft in de

meefte 'waare Looijers-Planten , zo veel 'er be-

kend zyn, is, by voorbeeld , dat, ineen Pond

van zodanige Planten, de Aarde een derde deel

uitmaakt of zelfs de helft ; het Gomagtige deel

omtrent een vierde, in anderen ook wel een der-

de en in fommigen tot de helft toe : terwyl het

Harsagtige 't minde van allen is
,

gaande in een

Pond niet dan van 20 tot 50 Greinen , of op 't

meeft tot een Drachme en een Grein of twintig

daar boven.

In het andere foort van onze Planten vindt

men,

zo veel 'ev my bekend waren , en tevens heb ik de Blaiïzyden

aangeweezen , op welke de Afbeelding van ieder Plant

in 'c Kruidboek van DodonjCUS is te vinden. Ook heb

ik , in de Catalogus Plant. Indigenar. Hollandite van den

Heer CoMMELiN,dezelven opgezogt,en onder de Woor-

den CoMM. Ind. p. de BlaJzyden aangehaald, alwaar der-

zdver Natuurlyke Groeiplaats in deeze Provintiën wordt

gemeld. De meeften , naamelyk , van deeze Planten,

zyn zo wel Inlandfche van de Nederlanden als van het

Brandenburgfche , en de genen , die niet van zelf of in me-

nigte alhier groeijen, hoedanigen 'ermogelyk 10 of 12 on-

der de 60 zyn, heb ik voor het Nommer met een Ster-

retje getekend. Onder de overige Planten van deeze

Lyil, die als Inlandfche van onze Provintiën, zo wel als

van het Brandenburgfche , kunnen aangemerkt worden en

weezentlyk in ons Land groeijen, zyn egrer eenigen o-

vervioediger dan anderen ,; gelyk de Jrgentina , Flantag*

en
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men, weliswaar, de gezegde werkzaame /o^^a

deelen , maar de gedagte evenredigheid kan 'er

geen plaats in hebben , om dat zy zig met andere

Grondftoffen, zo vlugge als logge ^ vermengd be-

vinden ; invoegen dat zy het kleinfte gedeelte

van 't famengeftelde uitmaaken , en dat het hun ge-

beurt , ofdoor de vlugge deelen kragtiger gemaakt

of op eene aanmerkelyke wyze verzwakt te zyn.

Men vindt dan in deeze zelfflandigheden, behal-

ve de logge GrondftolFen, een Beginzel, dat ge-

noemd kan worden Olie- of Vetagtig, Balfamiek,

Geeftig , enz. De vlugge deelen ontwikkelen

zig wel dra van de anderen in de warmte van de

Loog, en vliegen weg, zodanig dat het niet al-

tyd mogelyk is een kenbaar voetfpoor van dezel-

ven

en Equifetum , die waarfchynlyk niet van de minft kragtf-

ge Looijees-Plantan zyn , en byna overal , in allerley

Gronden, Aard, Zand, Kley, droog en vogtig, in me-

nigte voorkomen : zo ook de Füix , die men by geheele

Velden opfommigeDuinlanden vindt groeijen, en de Per-

Jicaria, welke aan de kanten der Slooten, in laage Lands-

douwen , zeer gemeen is : om niet te fpreeken van de Veld'

fuiiring, de Iris-WOTte\,Nymphcea, en dergelyken, wel-

kerinzameling miflchien meer moeite zou vereifchen. De
Bladen der opgetelde Eoomen zyn zekerlyk in den Herffl

rykelyk te bekomen: zo dat men van dit foort van Leder-

bereiding in ons Nederland ook gemakkelyk de Proef zou

neemen kunnen. Omtrent de Planten, die in Sweeden

daar toe gebruikelyk zyn , kan men nazien de HidshoU'

delyke Flora, in het lU. Deel deezer Uitgezogte Verban-

delingen, bladz. 396, enz.]

IV. Deel.
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ven te ontdekken in het Leder , dat men daar me-

de bereid heeft.

Als men vervolgens nagaan wil , waar in ci-

gentlyk de gezegde logge Aard-Gomagtige , of

Aard-Hars-Gomagtige zelfftandigheid beftaat, zo

zalmen door de Scheikunde daar van onderrigting

bekomen. Deeze Aarde is nu eens grover , dan

fyner ; nu in grootcr , dan in kleinder hoeveel-

heid; en zy bevat een Olieagtige zelfftandigheid

of Ontfteekbaar Beginzel , ingewikkeld in een ligt

Zuur, hoedanig men in de Plantgewaffen vindt,

niet bycend of brandend fcherp , gelyk in de Mi-

neraalen. Als men de Looijers-Planten met Vuur

onderzoekt, zo krygt men, door de Retort, van

een Pond Medicinaal Gewigt de volgende Fro-

dukten, doch de evenredigheid is in allen niet

ftipt de zelfde ; naamelyk: i. Omtrent i o Drach-

men van een helder en brandig ruikend Fhlegma^

dat niet Samentrekkende is: i. Ongevaar 21 Drach-

men van zuur Vogt, zynde geelagtig, of uit den

geelen bruin, vankoleur: 3. Ruim 14 Drachmen

van eene brandige Olie. Het Caput mortuum mui^kt

dikwils de helft of zelfs meer uit, en bevat, in

cenige Onderwerpen , een gedeelte Sa^ y^/U/i

fxum^ dat door een hevig Vuur geboren wordt.

In de Vrugten , Sappen en Vleezige Wortelen

,

is merkelyk verfchil omtrent de gezegde even-

redigheid.

Het is dan niet moeijelyk, zig een denkbeeld

te maaken van de werking deezer Planten, op Hui-

den,



^OT Leer'Touweiï bekwaam. - 445?

den, die behoorlyk gezuiverd en geweekt zyn;.

wanneer men dezelven eenigen tyd in het Af-

kooklel , Aftrekiel ot Sap deezer Planten , of aU

leenlyk by het grove Poeijer, Zaagzel of Schaaf-

zel van dezelven , laatblyven; waar door haar e

natuur in die van Leder verandert. Immers, ge-

duurende dien tyd , worden de fraekbaare en

werkzaame deeltjes der Plantgewaffen van de gro-

ver Stoffen afgefcheiden , door toedoen van de

Lugt, van dampige Vogtigheid, van 't Water, de

Bearbeiding en de verfcheide trappen van Warm-

te, die men bezigt; zy verwydereii zig langzaa-

nierhand van elkander, en breiden zig ten deelc

uit op een zeer zagte manier , 't welk dezelven

bekwaam maakt , om ook, zeer zagtelyk, de zelf-

ftandigheid der Huiden door tre dringen , en daar

onkennelyk de verandering uit te werken , wel-

ke zy ondergaan. Niets is gemakkelyker , dan te

begrypen, wat in een dergelyk Geval een Zuur

,

dat met zagtheid ontbonden wordt en uitgefpreid,

in ftaat is voort te brengen, wanneer hetzelve ge-

mengd is en in beweeging gebragt met andere

deeltjes , die in den hoogften trap vlug , Olieag-

tig en ten uiterfte beweeglyk zyn. De Huiden,

naamelyk , worden met deeze deeltjes , zo wel

als met de genen, die wy Aard-Hars-Gomagtige

genoemd hebben , doordrongen als met een foort

van Balfem, en dit maakt het Leder digt en vaft,

zo dat het verder voor alle Verrotting, en de

befchadiging of verteering door Wormen of In-

IV. Deel. fek-



440. Planten tot Leertouwen bekwaam-

fekten , bewaard blyft. Maar gelyk het ons oog-

merk niet is , ons in te wikkelen in de geheele

Befpiegelende Kennis van de Konfl: der Lederbe-

reiding , zo zullen wy ons bepaalen aan ons Voor-

werp , dat alleen betreft de bepaaling der Plan-

ten , die tot Leertouwen bekwaam zyn ; waar

omtrent wy nog moeten zeggen , dat men 'er on-

der vindt, die kunnen dienen om 't zelve een

fraaije koleur te geeven. Voor 't overige is 't de

algemeene Eigenfchap deezer Planten , dat hun

Aftrekzel , Sap of Afkookzel , met Koperrood

gemengd , van Koleur verandert , wordende in

fommigen roodagtig, in anderen bruinrood
,
paarfch

of zwart. De Scheikundigen weeten , wat de oor-

zaak zy van dit Verfcbynzel.

H.

WAAR-



WAARNEEMING
OVER DE

BRAAKVERWEKKENDE KRAGT

VAN p E

T A B A K;
Dook den HEEa

MARRIGUES,
Heelmeejier te Verfaüles.

{Recueil de Medecine , Chirurgie, &;c. July 1757, pag. 67.)

IN de Maand Jufy 1753 , gebeurde het dat een

jonge Dogter van drie-entwintig Jaaren, zyn-

de droog en Galagtig van Geftel , met Schurftig-

heid bezet geworden , haaren toevlugt nam tot

een vermaard Kwakzalver , die , zo men voor^

gaf, Wonderen in de Stad verrigrte, Deeze
raadde haar, drie Oneen gelponnen Tabak te laa>-

ten kooken in een genoegzaame veelheid Water ^

niet dit Afkookzel de deelen des Lighaams , daar

.zy met Krauwagie geplaagd was, te bevogtigen;

ze te omwinden met Doeken , die 'er in nat ge-

maakt waren , en zig dan in 't Bed warm toe te

dekken, Zy ftelde dit, nog dien zelfden avond,

in 't werk; doch de uitkomft beantwoordde haar

oogmerk niet ; want , na verloop van drie Uuren,
IV, D££L. dat
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dat zy in 't Bed gelegen had , voelde zy eene

Grilling door haar geheele Lighaam , welke gevolgd

werdt van Walging en zeer fterk Braaken, met

Stuiptrekkingen in de Armen, Beenen en zelfs in

de Spieren van de Ruggegraat. Deeze Toeval-

len duurden, van één Uur na middernagt tot vier

Uuren 's morgens ; wanneer men my kwam haa-

ien. Ik vond het Meisje in dien droevigen ftaat

:

haai' Pols was klein en zeer ras : ook zag men

reeds eene doodkoleur over haar Aangezigt ver-

fpreid. Zy gaf, in myn tegenwoordigheid, ge-

heel zuiver Bloed over , en men toonde my Ser-

vetten, die zy, in 't Braaken, met veel Bloed

bevlekt hadt : ook verzekerde men my , dat zy

verfcheide maaien af was gegaan , 't welk men be-

fpeurde aan den ftank van haar Bed ; doch, toen

men 't onderzogt ^ werdt geen Bloed inde Vui-

ligheid gevonden.

In het befchouwen van de Lyderes bemerkte

ik , dat haare Armen en Handen met nat gemaak-

te Doeken bewonden waren. Ik vraagde de re-

den daar van, en men gaf my ten antwoord, dat

deeze Doeken , bevogtigd met een Afkookzel

van drie Oneen Tabak, op deeze deelen des Lig-

haams gelegd waren, tot geneezing van het Schurf-

tig Uitflag, 't gene dezelven bedekte, en dat zy

dergelyke Doeken om de Dyën , Kniejen en Bee-

nen, had, welke deelen ook met zulke Ruidig-

heid bezet waren ; alles tot het zelfde oogmerk.

Ik twyfelde toen niet langer , of de aanvoeging

van
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van deeze Doeken was oorzaak van al de onge-

fteldheid, waar in ik dit Meisje vondt; dewylik,

vier Jaaren te vooren , een byna dergelyk Geval

ontmoet had (*).

Aanftonds liet ik al de Doeken wegneenien , die

nog doordrongen waren met het Afkookzel van

Tabak. Ik gaf laft, om de declen, daar zy ge-

legen hadden , af te veegen , en ik befloot , zon-

der uitftel , de Lyderes op den Arm te Aderlaa-

ten , üit hoofde van het Bloedbraaken , dat zon-

der twyfel tot zyne onmiddelyke oorzaak hadt

,

het barften van eenig Vaatje der zcliïlandigheid

van
(*) Een Wyngaardenier , naamelyk , die Soldaat ge-

weeft was, zynde omtrent tweeenveertig Jaaren oud,

ging een Weddenfchap aan met een van zyne Gebuuren,

om in één namiddag, agter malkander, vyf-entwintig Py-

pen Tabak te rooken ; fchoon iiy 'er, doorgaans, maar

drie of vier op een Dag rookte. Hy won het ; doch

de menigte van Tabaksrook, door deezen Man ingezwol.

gen; of, 't gene op 't zelfde uitkomt , het Speekzel door-

drongen met de fyne deeltjes van die StofFej maakte zulk

cene wanorder in zyn Lighaam, dat hy, na verloop van

eenige Uuren, bevangen vverdt met eene Bedwelmdheid,

waar op hy buiten kennis raakte, en niet weder tot zig

zelven kwam , dan na zeer geweldig en onophoudelyk

Braaken , 't gene men , door hem een menigte van Hu/ te

laaten drinken, eindelyk te boven kwam. Niettegerftaan-.

de de fpoedige huipe, welke de H«y aan deezen Man toe-

bragt, heeft hy nog agttlcn Maanden lang zwaare Pynin

't Hoofd en Duizeling gehouden, die hem, van tyd tot

tyd , met veel hevigheid aantaftten , en , dat zeer aan-

merkelyk is, hy heeft, federt dit Toeval, zulk een af-

keer gehad van het Tabakrooken, dat het zien van een

Pyp, zo hy zeide, hem Pyn in 't Hoofd veroorzaakte.

IV. Deel. Gg
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van den inwendigen wand der Maag, te weeggoh

bragt door de fterke Samentrekkingen, niet alleen

van dit Ingewand , maar ook van de Spieren , wel-

ker werking dient om de uitwerping der Stoffen

,

die in de Maag vervat zyn, te bevorderen. Met
de Aderlaating gingen de Stuipagtige beweegingen

over, 't gene de Lyderes een weinig tot bedaaren

bragt: zy nam vervolgens, in twee reizen, kort

op malkander, een Stroopje in
, gemaakt van O/.

/imygJal. dulcntm^ Syriip. Limoniim en eenige Axw^-

^t\e.x\. Laudanum Itqmdum: zy braakte nogdriemaalj

zo in den tulTchentyd van 't nineemen, als daar na:

doch ik merkte op ^ dat 'er geen Bloed meer was in

't gene zy de laatfte maal overgaf; zynde het, in

tegendeel, niet dan Waterig Slym en een gedeelte

van het Stroopje. Men liet het nog eens klaar maa-

ken en gaf het haar weder in twee reizen; waar

van het laatde gedeelte 'er in bleef en de uitwer-

king hadt die ik verwagtte , te weeten , dat de I.y-

deres geheel tot bedaaren kwam. Het Braaken op-

gehouden zynde, raakte zy in flaap: weder wakker

wordende, gafmen haar een Kommetje Vleefchnat

en 's namiddags een lugtige Pottagie: doch haar is,

wel veertien dagen lang , eene zwakheid in de

Maag en verlies van Appetyt bygebleeven , die zy

niet te boven kwam, dan door 't gebruik van de

Theriaak , neemende 's morgens daarvan een dofis

op een nugter hart, en 's avonds nog eene, na

den Eeten,

H.

BRIEF



È R t E F
' OVER hi:t zonderling

verschynsel
;

VANEEN

VOLWASSEN

APPEL
AAN EEN

A A L B E Z I E B O O M.

MTNHEER.

IK öiltfing, op den 14 en i^ deezér ^ vari

twee afzonderlyke goede Vrinden uit ^//è-

maar , de tyding, dat in zekeren Tuin , op de Bui-

tenfingel tuffchen de Geefter en Vriefche poorten^

aldaar ^ een zeer zonderling Verfchynfel was

waargenomen j en door een verbaazend groot

getal van nieuwsgierige Lieden dagelyks van na-

hy gezien wierd. Men hadj fchreef men my^
nadat de bladeren van zekeren Aalbezieboom wat

waren afgevallen , ontdekt
, (het blad tot hier

toe het Verfchynfel bedekt gehouden hebbende)

IV. Deel. Gg 2 dac
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dat uit eeneii van dcszelis hoofdtakken, miif'^

den tuflchen de trosjes Aalbeziën in, en op cenens

afzonderlyken fteel, een vry groote Appel ge-

groeid was. Een van de geëerde Vrinden , die

my de bekendmaaking hier van mededeelde, had

zelf zig na den Tuin , daar dit wonder te zien was,,

begceven, en berichtte my dus uit eigene bevin-

dinge de waarheid van 't geval;, voegende Zyn-

Ed. daar by de verfchillende oordeelen en giffin-

gen, die door fommige ooggetuigen voorgefteld

waren , tot oploffinge van het Verfchynfel..

Ligt begrypt Uw Ed. , dat ik niet lang uitftel-

de myne door deeze bekendmaaking'' opgewekte-

nieuw sgierigheid zoo ras moogelyk te voldoen >.

ten welken einde ik my eergifteren , den 17

deezer , na Alkmaar , en ten fpoedigften na den

voorfchreeven Tuin begaf, alwaar ik het genoe-

gen had zeer weinige Menfchen aan te treffen , en

dus zonder eenige belemmering en van naby het

Verfchynfel aandachtig te mogen befchouwen.

Ik vond naamentlyk, gelyk men my gefchrce-

ven had, aan een der Aalbezieboomen, welke ge-

deeltelyk , aan de eene zyde onder een half of laag-

ftamden , en aan de andere zyde onder een hoog-

ftamden Appelboom ftond , op een der hoofdtakken,

drie of vier duimen van den middelftam , eenea

vry grooten Appel hangen tuflchen de Aalbeziën y

die zoo wel voor als achter den Appel tot volko-

men rypheid gegroeid waren.

Deeze
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Deeze Appel , wel voor een vierde gedeelte

wuurig of kankcrig, gelyk men 't noemt , en daar

door aan de eene zydc, omtrent van de halve

èreedte af tot onderen toe, rocftig en ingetrokken,

vertoonde zig voor 't overige in volle frisheid

groen en als nog te groeijen hangende ; zynde

vaft aan een zeer landen en taamlyk dikken Steel.,

•die zyn begin had vlak i)0vcn op en uit den Aal-

bezietak , tegens welken deeze fteel door de zwaar-

te van den nederhangenden Appel was om^eboogen

en eenigermaat-e klemde.

Omtrent een half uur kng dit Verfchynfel be-

keeken hebbende, met oplettendheid op alle de

omftandigbeden , vei'zocht ik dat my een Spiegel •

mogt gegeven worden om den Appel (die pas een

half voet boven den grond hing en niet opgeligt of

zelfs aangeroerd mogt worden,} door middel der

refleciie^ van onderen te zien : hebbende ik door

Jiiyn Vergrootglas en uit het geheel beloop des

Verfchynfels iets ontdekt , het welk my in 't ver-

moeden bracht dat deeze Appel verkeerd , dat is

met den kruin na boven en den fteel na beneden

,

aan den Boom hing.

De kennelyke bovenribben van den Wynappl
lieten zig zien, en liepen naden bovenverhaalden

langen en fchynbaaren Steel toe als na haar middel-

punt ; omtrent welk ik door myn Vergi-ootglas

cenige pluisjes en overblyffelen van het kruintje

of Perianrhhim meende befpeurd te hebben.

IV. Deel. Gg 3 Daar
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Daar verliepen eenige oogcnblikken eer men my
pen Spiegel bezorgde, en midlerwyl vermeerderde

het getal der aanfchouwers en aanfchouwereffen

niet weinig; het welk my de gelegenheid gaf om
myne Waarnecming duidelyk te laaten zien van al-

len : te weeten, zoo draa had ik den Spiegel niet

vlak onder den Appel gelegd , of ik vernam ten

/ekerften dat dezelve met den Steel na de aarde

toe hing. Verftaande dat de laag- of halfftamde

Appelboom, die, gelyk gezegd is, gedeeltelyk

over den Aalbezieboom met zyne armen heen hing,

een Wynappelboom was , verzocht ik dat men my
een der Appelen geeven wilde, dewelken van

"dien boom allen reeds afgeplukt waren; en, diea

in handen krygende , vergeleek ik deszelfs fteelein-

de met het ondereind van den Appel aan den Aalbe-

zieboom. De Wynappelcn hebben , zo UwEd. be-

kend zal zyn , dikmaals by hun fteel ecne bultigheid,

onder , en digt tegen welke aan , de eigenlyke

Steel (die kort en kleinis) geprangd ftaat. Die

wondere Aalbezie-Appel nu , was mede van on-

deren zoo gebult
,
gelyk zeer duidelyk in den Spie-

gel te zien was.

Dit alzoo opgemerkt hebbende, en nu zeker

genoeg weetende dat de Appel 't onderft boven

hing , hervatte ik weder myne waarneemingen

omtrent den bovenverhaalden Steel , aan welken

de Appel hing. Die Steel was, door onvoorzich-

tige aanraaking , van hoven overdwars te berften

ge-
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getrokken ; zoo dat men , de buitenfte fcliillen

van het Hout opengefcheurd zyndc, de houtve-

zelen van dien Steel zeer diüdelyk bekennen kon.

Het bleek aan allen , die kennis van het Hout had-

den, Hoveniers en Tuinlieden in menigte, on-

tvvyfelbaar ,
gelyk zy zeiden , dat de zoogenaam-

de Steel , aan welken de Appel hing , Aalbezie- en

geen Appelhout was.

üitdeeze twee Waarneemingen, derhalven,

voor eerll dat de App-el met den kruin na boven

en met zynen waaren Steel na beneden hing, en

ten anderen dat de fchynbaare Steel, welke hem
êian den Aalbezieboom verknochtte

,
geen Appel-

maar Aalbezie-hout ware , begreep ik het Ver-

fchynfel genoeg te kunnen verklaaren j hoewel

myn oordeel gaarne om een beter geevende.

Ik verbeelde my , dat het Aalbezie-fpoortje

(^zoo noem ik dat hout , aan het welk de Appel

nu als aan zynen Steel hangt) recht over eind op

(den arm of tak geftaan zal hebben i

Dat de bewufte Appel van den nevensftaande

len over den B^zieboom heenhangende Appelboom

is afgedroopen en toevallig met zyn kruin ni het

evengemelde Ipoortje gevallen , het welk door

de zwaarte van den Appel diep genoeg daar is in

gefchooten

:

Dat de Appel,' alzoo op het fpoortje vaftge-

jpent zittende , langzaamerhand meer en meer

uit de Loodhnie is gezakt en het fpoortje neder-

IV. Deel, Gg 4 waarts
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waarts omgeboogen heeft , daalende zoo laag ?.ls

hy vallen kon , en tot dat hy het fpoortje deed

ftuiten tegens den Moedertak , waar op het fpoor-

tje Hond :

Dat hy , eindelyk, eerft met den krum in het

fpoortje gevallen en daar na overgezakt zynde^

onvermydelyk 't onderft boven heeft moeten

hangen.

Wie weet, of niet eenes menfchen hand den

Appel aan het fpoortje hebbe gefiteeken?

Ik heb de eer my te fchryven

,

Myfi Heer^

Haarlem ,
Uw E. BW. Dr. en Vriad

ioStptember 1759.

C. R

BE<



B E R I G T
WEGENS DE

WARMTE DER LUGT,
IN verscheide deelen des

AARDKLOOT S;

TOT VERGELYKING MKT DE UITSTÏEKENDE

ZOMER -HITTE
DEEZES JaARS, HIER TE LaNDE.

BY gelegenheid onzer gewooneWaarneemin-

gen op de Lugtsgefteldheid te Amfteldam ,

zyn tot vergelyking van de taamelyk groote Hit-

te, die wy hier reeds 'myuny hadden, op bl. 301,

de Waarneemingen bygebragt , welke in de Maand

July 1757, omtrent de toen by uitftek groote

Hitte , alhier gedaan waren; het zal derhalve niet

onvoeglyk zyn, nu wy in de Maand ^^//j? van

dit Jaar 1759 wederom een zo ongemeen e Hitte

hebben gehad , tot vergelyking van dezelve met

die van andere Plaatfen des Aardbodems , hier

cenige Waarneemingen , welke wy dienaangaan-

de bekomen hebben, te plaatfen.

Te f^onden zyn de Graaden der Warmte van

de Lugt , in de gemelde Maand , omtrent te vier

IV. Deel. ^S S Uuren



45<? Vergelyking van be Warmte

Uuren 's namiddags , op de onderltaande Dagen

,

jii(?t een Fahrenheitle Thermometer waargeno-

men , als volgt.

Ao. I7f7.

f
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WER. LUGT, OP DEN AaRDKI-OOT. ^^f

„ met verfcheide Perfoonen gefproken , die een

„ aanmerkelyken tyd op Jamaika , te Gibraltar

„ en op Minorka , hebben gewoond , en deeze ver-

„ zekerden my, elk in 't byzonder, dat zy nooit

„ zulk een zwaare Hitte in een van die Plaatfen

5, hadden gevoeld (O- Den ii, 12 en 13 van

„ deeze Maand , ftondt de Fahrenheitfe Thermo-

„ meter in de Schaduw, omtrent te drie Uuren

„ 's namiddags, op 87 ; ja, den 12 was hy zelfs

boven de 88 Graaden.

„ Een menigte Menfchen zyn in zwaare

„ Ziekten gevallen door deeze overgroote Hit-

„ te : Rottige , Galagtige , Uitflaande en Ze-

„ nuw-Koortfen , zyn overal by uitftek gemeen.

„ De Ropde Loop, Bloeden en byfter Zweeten ,

„ heeft

(c) Den heelden dag, welken de Heer Ci^eg horst,

geduurende zyn Verblyf op Minorka, aangetekend heeft,

was, dat de Thermometer in de Schaduw ftondt op 87

Graaden : doch dit is maar eens geweeft in vyf Jaaren

tyds, van 1744 tot 1749. en wel , in 't Jaar 1746, den

19 July,-maar ten opzigte van den Zomer des Jaars 1749,

toen de Lugt aldaar ongemeen zoel was in die Maand,

tekent hy aan, dat de Thermometer den 13 en 14 op 84

en 8S Graaden in de Schaduw ftondt, en op 104 Graadeil

in de Zonnefchyn, In die Maand , zegt hy , rees de

Kwik dagelyks boven de 80 Graaden, en zakte nooit on-

der de 79, zelfs niet by nagt: tot dat de Regen, die in

't laatft der Maand viel , de Lugt verkoeld hadt. Zyn •;

Waarneemingen hadt hy gedaan te drie Uuren 's namid-

dags , met een Thermometer van Fahrenheit. OJ'f. on the

Epid. Difeas. pag. 117.

|V. Deel.
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„ heeft niet alleen in deezc Koortfen, maar ook

g, zonder dezelven in veelc andere Perfooncn

„ plaats. De Dagen en Nagten zyn zo onver-

„ draaglyk heet geweeft , dat men byna niet

„ kon fiaapen. De Wind, dien wy hadden,

„ fchoon fterk, verkoelde de Lugt niet het min-

„ fteC^)".

Welk eene Hitte men te Varys op dien tyd ge-

had heeft, blykt uit de Waarneemingen, aldaar

^

omtrent in 't midden der Stad, gedaan met twee

Tfiermometers van Réaumur, hangende tegen 't

Noorden in de vrye Lugt , buiten een Venfter

van de eerfte Verdieping. De Middag -hoogte,

die door dezelven , met elkander vergcleeken , op

verfcheide dagen van die Maand aangeweezen

werdt (J) , zal ik allner plaatzen ; brengende de

Graadcn over in die Graaden van den Fahrenheit-

fen Thermometer , welke daar mede omtrent ge-

ijk fiaan.

Anno

(rf) 't l5 aanmerkelyk , dat het omtrent dien zelfden

tyd, ïn de voorde dagen van '^ul's naamelyk, op de Rots

Edd'jllmey welke in 't inkomen der Raay van Plymouth,

ver van Land legt, zeer koel ja koud geweefi: is; zoda-

nig, dat iemand den lo van daar, in een Vaartuig, te

Plymouth aankwam, hebbende, tot groote verwondering

der Luiden van die Plaats, zyn Reisrok wel digt om 't

lyfgeflagen, even of 't Winter ware. PbikJoph.TransaS.

an 't Taar 1758. pag. 488.
(e) Recueil de Msdscine, Chirurg. &c. Septembre 1757.

pag. 229— 23».
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Anno I7f7.
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hun Mond kwam, brandend heet. Als men zc^

niet op een fpoedige wyze hielp, ftierven ze in twee

dagen , met Ylhoofdigheid , Stuipen en Hartvang.

Herhaalde Aderlaatingen , Klyfteeren en het ry-

kelyk gebruik van Salpeterige Zuuragtige Dran-

ken , waren hun van veel dienft : inzonderheid

bevondt men de Limonade na de Aderlaating het

gereedfte en kragtigfte Middel.

De Heer Boerhaave verzekert, dat dé

Kwik in den Thermometer van Fahrenheit j zelfs

in 't heetfte van den Zomer , zelden tot 90 Graa-

den komt (g). Dis is in ons Klimaat zekerlyk

waar , doch wie zou denken dat dit ook plaats

had in de Ooftindiën. Men vindt aangetekend,

dat , te Batavia , de Thermometer den 12 ^ufy

1752 geftaan heeftop 83, enden i'j yanuary 11 c^"^

op 78 Graaden. Het Klimaat is aldaar veel gc-

ftadiger'j ten opzigt van de Warmte in byzonde-

re tyden des jaars , dan onder de gemaatigde Lugt-

ftreek; ja men kan naauwlyks zeggen ,- dat het 'ei'

Zomer en Winter maakt. AUeen is 'er een Re~

gen-Saizoen ; gcduurende 't welke de Wefte-

Wind regeert , en dat men aldaar voor den Zomer

rekent", beginnende met de Maand Oktober ex\ duu-

rende tot in Maart. Geduurende dien tyd heeft

Tnen 'er een ongeftadige Koelte met veel Storm-

buijen, en een Miftige Lugt. Dit Weder is iii

{g) CHEMiiE. Vol. I. pag. ï5(5.
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^attiiary op 't ergfte, zo • ten aanzien van de Re-
gen als van den Wind. In Afril begint het fchoó-

ne drooge Sa'izoen , met Ooftelykc Winden en een

heidere Lugt; behalve de gewooneLahdwind^i,.

die 's nagts en 's morgens waaij en. DitSaizoen,

dat men 'er den Winter noemt , duurt tot in ^SV^-

uniher.

Dewyl nu, volgens de gemelde Waarneemin-

gen, de Thermometer, te Batavia, xxi'January\Mtx.

laagft en in July hooger geftaan heeft , zo blykc

dat men daar niets uit kan belluiten. Zal men ten

opzigt van het eerfte denken , hy is toen buiten-

gemeen laag geweeft, of ten opzigt van het and-s-

re, by was toen zeer hoog: dit is niet zeker.

Ik heb een reeks van Waarneemingen, aldaar ge-

daan van 't begin van Septgmber tot in Oktober , op

vcrfcheide Uuren van den dag, wanneer de Ther-

mometer doorgaans geweeft is, zo wel 's morgens

te 7 , 8 , 9 Uuren , als 's middags , en 's avonds

te 6, 9 Uuren , 8i , 82, 83, 84, 85 Graaden

binnenshuis, buiten in de Zon fomtyds 90 Graa-

den. In andere tyden van 't Jaar fchynt 'er meer

verfchil te zyn , ten opzigt van de Morgen-,Avond-
en Middag-Warmte der Lugt

, gelyk blykt uit

de volgende Waarneemingen, die door een Heer
van Aanzien , op en omtrent de Buitenplaats van

zyne Excellentie , den Heer Gouverneur Gene-

raal van Nederlands Indie, Jacob Mossel, ee-

nige Uuren van Batavia Zuidwaards gelegen, zyn
gedaan , en waar uit volgt, dat het daar in 'c

IV. Deel. Regen-
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Regen - Saizoen een weinig heeter is dan in *t

drooge Saizoen.

JVaameemtngen met den Thermometer van Prins j

i» de Batavtajche Boven-Landen.

Anno 1756.
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Anno 1757.

July. 6 Uur. 12 Uur. 9 Uur.
'smorg, 'smidd. 'sav.

18. 7<^. 83. 75- Heete Zonnefchyn
'

met een heldere

LiigtenNO.Wind*
81. 73. dito.

Op Bui-

tenzorg.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

'27.

Op Pon- 28.

dok Gedee

by Gadok, ^ 29.
twee uuren
boven Bui- 30.
te?izorg.

74.

70.

'71.

70.

69.

71.

73-

74.

66.

64.

62.

64.

79.

8ó.

75. dito.

75. dito.

82. 70. dito, 's avonds üy.
ve Regen uit het
Wefien.

72. Sterke Zonnefchyn.79.

8r.

22.

78.

78.

79.

82.

80.

.3t.

jiugujlus.

I. 61^.

63. 8c.

— dito.

76. Stil , met betrokken
Lugt.

72. dito. Kwamen te-

gens den raidjJag

op Gadok.

71. dito.

70. Heldere Zonne-
fchyn.deWindNO.

70, dito.

70. Meefl betrokken.
Gingen naar Cice-

roa.

6g. Helder Weder.

82. 70. Heet Weder , hel-

der Lugt
2. 66, — — dito. Wederom naar

Buitenzorg.

Uit deeze Waarneemingen Qh') volgt , dat de

Ther-
(i) Deeze Waarneemingen zyn ons fchriftelyk, eiïvaiï

goeder hand , medegedeeld.

IV. Dztu Hh
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Thermometer , in die Landftreek , in jfuly ook

wel tot 78 Graaden laagte komt , op den Middag

naamelyk; want 's avonds en 's morgens ziet men

hem tot 61 Graaden gedaald, dat een groote on-

geftadigheid in 't Weder moet geweeft zyn, doch

dit was aan 't Gebergte. Voorts vindt men de

grootfte hoogte 83 Graaden, in de Maand Novem-

ber, 't Is derhalve hier te Lande , in deeze Zo-

mer-Hitte, ruim zo heet geweeft, als te Batavia

in 't gewoone Zomer-Saizoen , en te Parys veel

heeter: in 't algemeen fchynt, in en omtrent Ba-

tavia, de Regel van den Heer Boerhaave ook

waar te zyn ; dat de Thermometer van Fahren-

heit , in de Natuurlyke gefteldheid der Lugt, zel-

den de 90 Graaden bereikt; maar hier uit kan men

riet befluiten, dat dit de uiterlle paal zy der Na-

tuurlyke Hitte van de Lugt, Immers daar tegen

ftrydt de Ondervinding van veel grooter en tot

over de 100 Graaden komende Hitte in Amerika,

gelyk onder anderen blykt uit dit Berigt van de

Zomer-Hitte des voorleeden Jaars in Georgia ,

vervat in een Brief van zyne Excellentie den Gou-

verneur van dat Landfchap , Schildknaap G. E l-

Lis , aan den Heer Schildknaap,]. El lis, te Lon-

den, gedagtekend den i~i july 1758 (;').

Waarnsemingcn op de Zomer-Hitte van V Jaar 1758,

in Georo-sa.

j> Wy hebben hier, in deezen Zomer, zulk

„ een

(O Pbilofoph, TransaU: vaii 't Jaari75S. pag. 751.
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,j een geweldige Hitte, dat alle vermogens , van

Lighaam en Geeft , daar door fchynen verzwakt

te zyn , en niemand byna in ftaat is om iets te

doen , 't welk eenige oplettendheid vereifclit.

't Is nu omtrent drie Uuren na den middag ; de

Zon ftaat byna in 't Zuidweften , en ik zit te

fchryven in een Gaandery , aan beide enden o-

pen , ter Noofdooftzyde van myn Huis , vol-

komen in de Schaduw: een klein Koeltje uit

den Zuidooften fpeelt vry door dezelve : geen

Gebouwen , die Hitte kunnen afkaatzen , zyn

nader dan 1 80 Voeten : nogthans ftaat in een

Thermometer 5 gemaakt door Mr. Bird en

door wylen den Heer Graham vergeleeken

met een goedgekeurde van zyn eigen maakzel

(/è), hier by my hangende, de Kwik op 102

Graaden. Tweemaal is zy, deez^n Zomer,

op die zelfde hoogte geweeft ; naamelyk , den

28 yuny en den 11 July. Verfcheide maaien

heeft zy geftaan op 100, en veele Dagen agrer-

een op 98 Graaden , daalende 's nagts niet on-

der de 89 Graaden. De grootfte Hitte, die

wy 't voorgaande Jaar hadden, was 92 Graa-

den , en dat flegts eenmaal : van 84 tot 90 wa-

„ ren

[V) In 't Gentlejnans Magazine, daar dit zelfde Eerigt

uit de TransaBiën in gebragt is, worde gezegd 102 Graa-

den volgens Fahrenbeits Thermometer ; zo dut ik niet twy»

ftl, of de Tliermometer van Graham zal met die van

Fahrenheit overeenkomen.

IV. Deel. lïh s
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„ ren de gewoone veranderingen : doch deez0

„ Zomer wordt buitengemeen heet gerekend.

demen dan eenig- ander Volk op den geheelen

Ik oordeel het zeer waarfchynlyk, dat de In-

wooners van tieeze Stad een heeter Lust ina-

Aardbodem. Maar men moet weeten , dac

Savannah aan grooter Hitte onderhevig is dan

deeze Provincie in 't algemeen, dewyl de Stad

op eene- Zandige hoogte legt, zyndc rondom

met hooge BoiTchcn befchut. Men rekent niet-

temin deeze Plaats zo gezond , als eenige an-

dere in dit Land.

„ Ik heb,dikwils, een honderd Schreeden on-

„ der een Zonnefcherm gegaan , met een Ther-

mometer daar aan hangende door middel vaneen

draad, op de hoogte van myn Neusgaten ; waar

„ in de Kwik tot i05Graadenrees: dat verbaazend

„ hoog is. Op den zelfden tyd ftak ik denzelven

5»

7J

digt by 't heetftë deel van myn Lighaam in , en

ftond verwonderd te zien , dat zy verfcheide

Graaden was gezakt. Ook heb ik nooit deKwik
hooger dan 97 Graaden kunnen brengen , door

de Warmte van myn Lighaam.

„ Gy weet, Waarde Heer, dat ifc een

groot gedeelte van den Aardkloot heb doorge-

reisd, niet zonder eenige oplettendheid op de

byzonderheden van ieder Klimaat, en ik kan op-

regtelyk verzekeren, dat ik nergens zulk eene

Hitte, als in Georgia, vernomen heb. In de

Froefneemingcn , omtrent dit Stuk , weet ik
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,; dat men zeer ligt milTlagen kan begaan; doch ik

„ meen alle mogclyke zorgvuldigheid , dienaan-

„ gaande
,
gebruikt te hebben. Deezen zelfden

5, Thermometer heb ikdrie reizen gehad in deLand-

„ ftreeken van Afrika onder de Linie ; ook zo

veelmaal op Jamaika en de Weftindifche Eilan-

den , en , by het nazien van myn Dagregifters

,

vind ik met , dat de Kwik , in die Streeken
,

ooit boven de 87 Graadcn gereezen geweefl

,

en dat zy zelden daar aan toe gekomen is. Haar

gewoon e ftand was tuffchen de 79 en 86 Graa-

den , en nogthans verbeeld ik my van die Hitte,

met een dampige Lugt, meer hinder gehad te

hebben, dan van de gene die ik hier tegenwoor-

dig ondergaa.

„ In myn verhaal van den lajitften Togt naar 't

Noordweden, meen ik, zo myn geheugen my
niet bedriegt , aangemerkt te hebben , dat al ^e

verfcheidenheid en veranderingen van hetWe-
der , die onder de gemaatigde Lugtftreek voor-

vallen in een geheel Jaar, in de Plaatfen aan de

Hudfons-Baay binnen een Etmaal tyds kunnen

ondervonden worden. Nu kan ik deeze Waar-
neeming verder uitftrekken: want in myn Kel-

der ftaat de Thermometer op 81, in de naaftc

Verdieping op 102 en in de bovenfte op 105

Graaden. Men zou deeze Hitte, hoe groot

ook zynde, beter kunnen verdraagen, indien

zy niet zo fchielyk veranderde. Den 10 De-

cember laatftlceden , ftondc hier de Kwik op 86

IV. Deel. Hh 3 „ Graa*
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5?

Graaden en 's daags daar aan , den 1 1 , was zy

tot 38 Graaden , op 't zelfde I.nftrument,gc-

„ zakt. Welk eene beroering moet dit maaken in

„ een Europcaanfch Geftel ? Nogthans fterven

hier thans weinig Menfchen meer dan volgens

't gewoone beloop : hoewel men naauwlyks

Leeven kan noemen, enkel Adem te haaien en

een magteloos Lighaam voort te fleepen
; gelyk

doorgaans onze gefteldheid is , van 't midden

van 'juny tot het midden van Seftember^\

Uit al hét voorgaande volgt dan :

I, Dat de gemelde Regel bynaover den gantfchen

Aardkloot plaats heeft ; naamelyk , dat de

Kwik , in den Thermometer van Fahrenheit

,

zelden tot 90 Graaden komt,

a. Dat egter de Natuurlyke Warmte der Lugt,^'^/»-

tyds^wel tot 100 Graaden en daar boven ftygt (/),

3. 'Düt^QxbyzomkreoorzaakenzYn, die de Hitte in

de Lugt zodanig doen toeneemen, dat de Kwik
zig verheft tot 105, ja tot over de iio Graa-

den, in de Zonnefchyn, en dit zelfs in Europa.

H.

CO Wy hebben (bladz.461) de hoogte der Kwik te Pa-

rys in 't jaar 1757 gezien , tot 99 Graaden, (gelyk zy aldaar

ookden 1 July 1743 bevonden was:) en te Atnfterdatn op

97', Graaden; nogthans is zy, dien dag, den 14, naamelyk ,

en in degnntfcbe Maand Jiil^ I757i O'^Zwanenhirg niet

hooger dan 86 Graaden aangetekend ; den 20 op 85, den 26

op 84 Graaden : 't welk aantoont dat men van zodanige

Waarneemincen weinig dienfi: kan heliben , om 'er ten op-

zigt van de Warmte der Lugt, daar de meefte Menfchen

hier in leeven, iets uit te befluiten.

WAAR.
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WAARNEEMINGEN
Omtrent de Lugts-gefteldheid , Weder en Windj^

te Amsteldam, 'm^uly 1759.

Barometer. Therm. Winds Streek
's morg. 's midd, 's av.

o 30.1 61

I4 — 2 {61

4I — 5 !62

mo.mi.Av. 's morg. 's midd. 'sav.

68|62

Ö259
6763
62156
6si6o

69!6i

7972
18373

83:74

89,77

7264
7567

63
64
68

68
71

32! 70

73|69
7i{62

75I68
73:66
71 '66

73'67

78,69

74:66

7467,^
7369 zw
71165 NW

Weder.

Betr.windig.

—:rtofreg.

Betr. helder.

Buijig, held.

Bctr. helder.

Helder.

Held.wolkig.

— wolkig.

Windig held.

Helder

—weerligt

Buijig, held.

Held.wolkig.

— wolkig.

71

68

74
71

62
62
68
66

Wolk. heli
Helder.

Regen.
Betr.

Buijia, held.

Helder.

Betr.

Zwaare re?.

Hoogfte Barometer d. 30. 4|\ ,..,, ,, ,

Laagfle Barometer d. IgXy^'^^^^^' '^'"^-'"^

Hooglte Thermometer gr. 89 1 i\/r-jj iu ^ »

Laagfte Thermometer %. 56J*
^^'^'^^^b. gr.72i^

De Wind meeft Noordelyk,

JV. Deel. Hb 4 WAAR-
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WAARNEEMINGEN
Omtrent de Lugts-gefteldheid , Weder en Wind

.

te A MS TE LD AM, in At(gi*p»s 1759,

D.

I

2

3
4
5
6

7

S

9
lü
II

12

33

34
35
36
17
j8

19
20

Barometer.
'srnorf. 'tmidJ. 's av

29.8
- 9i
-Hl-
^D. t

29.10
-10^
30.0
— O
- n'- o\
- 01
- 01
- li

— 2

29.11

30.0
— a
— 2
— I'

29- 9;
— 10

30.0
— o
29.11

-loi
30.0^

- li— o|
— I

— o^
— 2
— I

29.103.

30.1
j-

'i— 2
1— ol

TheriTi.(

«0. mr.fiv,

29- 9i— 10^ 61

30. l'J6o

29- 10 61

64; 69
66

66

— 10-,
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WAARNEE MINGEN .

Omtrent 'de Lugts-geftcldheid , Weder en Wind,

te AmsteldaM:, 'mSeftemher i-j^f).

Baromecer.
». ''smorg. 'snudi. 'sav

Winds Streek, t Weder.
*sniorc. 7/iidd. 'selv I

NW 'Buijig,

ZW Sneeuw, reg.

ZW iRetr. helder.

W (Windig , reg.

ZO IHelder, vegen.

W JBuijig , betr.— helder.

Helder.

Betr. regen.

Helder.
'

Bet. held. reg.

Regen , betr.

Buijig.

Held. N. ligt.

Helder , betr.— regen.— betrok.— bet. L

Betr. helder.

Reg. buijig.

Miltig, held.

buijig.

Held. betr. h.

— betr.

NWlBetr. wolkig.

Hoogfte Barometer d. 30. 3^ Middelb. d. 29. ^H
Laagfte Barometer d. 29. 8 j
Hoogfte Thermometer gr. 75\ Middelb. gr. 63
Laagfte Thermometer gr. 51/ ^ ^

De Wind, de Zon de Linie gepafleerd zynde, Ooftclyïf.

IV. DiEEL. Hh 5
WAAIt-



WAARNEEMINGEN
OVER DEZIEKTEN

TE

AMSTELDAM,
In de Maanden '^uly , Augu^us en Sepember^

des Jaars 1759.

IN de Maand 'July hebben wy hier veel droog

Weder, even als in de voorige Maanden, ge-

had , en zeer. veele Noordclyke Winden , doch in

A-iiguflus en September meer Regenagtige en veran-

derlyicc Lugt , met een Weftelyken Wind. De
Barometer is, in 't algemeen genomen, niet zo

hoog geweeft als in den voorigen tyd. De Warm-
te der Lugt was in July langduuriger dan in ver-

icheide voorgaande Zomers, verfchillende wei-

nig van de Hitte der Jaaren 1 757 en 1 750 ; doch zy

kwam zo fchielyk , en was op écn reis zo zwaar niet

,

en daarom, naar 't fchynt , beter te verdraagcn. De
heetfte Dagen zyn geweeft als volgt.

Anno
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vonden dan die tegen 't Noordooftén , hangende bei-

den buitenshuis en van gelykc Schaal zynde. Die

tegen 'tNoordwcfl:en,ftondt,alsboven,op SpGraa-

den , en te half vier Uuren op 94Graadcn ; doch al-

zo dezelve, toen ter tyd, door de nabykomende,

hoewel niet regt daar op vallende Zonnefchyn , ver-

hit werdt,en onze Aantekeningen gemaakt worden
omtrent te drie Uuren, als zynde hier ter plaatfe

doorgaans het heetfte van den Dag; zo heb ik dit

niet onder de Waarneemingen geplaatft.

De Ziekten der voorgaande Maande^, zo Con-

tiuueele als Rhetimatieke Koortfen , verminderden in

July niet weinig, maar 'm Augufluskwiamen. Af-
gaande en Conti/jueekK.ooYt£en , van eene andere na-

tuur , te voorfchyn , en wel het allermeeft in 't be-

gin van September. Zy gingen vergezeld met de al-

lerhevigfte Toevallen, gelykfterk Braaken, veelen

met Graaiiive Loop, ja. eenige Patiënten werden van
de Roode Loop aangetaft. Heeft hier toe ook oor-

zaak gegeven de groote Hitte van het Saizoen, ofwel
de hoedanigheid van het Voedzel ? Miflchienzal de
volgende Waarneeming dit denkbeeld bekragtigen.

Gehaald wordende , in 't laatft van deMaand ^üt-

guflus^hj twee Patiënten, die 's avonds te vooren

Garnaalen met een Boterham gegeten enKofiymet
Zoete Melk daarop gedronken hadden , zynde 's

nagts in een groote benaauwdheid vervallen, met
fterk Braaken en bloedigen Afgang: bevond de eene
te leggen inkoud,klemZweet, meteenezeermoei-
jelyke Ademhaaling , zonder naauwlyks eenige be-

J.V. Deel. wee-
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weeging in de Pols te kunnen bemerken , zo dat zy

als in doodsgevaar fcheen : de andere , ook over zwaa-

re benaauwdheid klaagende,hadt een ralTe Pols en lag

in zagt Zweet : beiden gingen zy nog al Bloedig a£

's Daags daaraan vondt men ze een weinig beter,

en op den vierden dag ^ door 't gebruik der Genees-

middelen, byna herfteld. De tweede Patiënt was

toen reeds op de been, maar de eerfte bevondt zig

nog zeer zwak en genoodzaakt het Bed te houden

,

vervellende over 't geheele Lighaam , zo dat 'er

gantfche Lappen van haar Voeten afvielen. Nog
was 'er een Schoonmaakfter , die een zuigend Kind

hadt , welke , benevens de gemelde Perfoonen , het

zelfde gegeten en gcdronkenhebbcndc , ook, zo wel

als haar Kind ,
gelyke Toevallen kreeg : de anderen

,

in 't zelfde Huis, die geen Garnaalen maar wel een

Boteriiam gegeten , en insgelyks Kofly met Melk
gedronken hadden , zyn gezond gebleeven.

Wat hier vanzy: men heeft aangemerkt dat de

Garnaalen , het zy door de Hitte en Droogte van

deezen Zomer, of uit een andere oorzaak, witter

of bleeker van koleur en zo frifch niet, ofweeker

en flapper van zelfftandiglicid zyn geweeft , dan in

andere Jaaren.

Onder de Kinderen heeft men, in dit Saizoen,

hier endaar,zo Mazelen alsKinderpokjes, maarhet

allermeefte de K;«/è/;o5y?befpeurd, zyndezeerkwaa-

daartig en fommigen uit het Leven rukkende.



BESCHRYVING
VAN DEN

ROOFVOGEL,
GENAAMD

B U I Z E R T,
Die door den Heer Re'aumur tót zyne Proef»

neemingen , omtrent de Verteering der
Spyzen in de Maag der Voge-

len, was gebruikt (a}*

(^Di£tionn. raijonné des Animaux. a Paris 1759.)

l^-gTg^o g O O gb gi'g'g'5"g^5ns';s;g^;g;;g.vg<

DE Bitizet't of Buzard is een Roofvogel, een

foort van Arend. Onder deeze Vogelen
heeft zo veel verfcheidenheid plaats, dat ^er, vol-

gens Aldrovandus en Belon , vier foorten

van zyn. De eerfte, waar van deeze twee Vo-
gelkenners fpreeken , is die , welke de Ouden
Perctios of Psrcnopteros noemden : zwart van ko-
leur , altyd hongerig en onophoudelyk gierende.

Hy
(a) Deeze Befchiyving ürekt tot ophelücring van de

Aantekening, bladz. 3Ö3, alwaar de Buteo verward was
met de Butor of Butoor, uit navolging van Hubners
Sfiotur- «unjï- SSergttJcrfé- unb S^^anmn^è-Lexicon , daar
de Buteo en Butor beiden befchreeven worden onder dea
naam van 9ÏOÏ)t5omm«l.

IV. Deel. li
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Hy berooft de Konynen-Velden , vreet Hoen-

ders en Vifch , en 't is onmogelyk hem op de Jagc

af te rigten.

De tweede Soort, 'die men in 't Latyn Perc^

vopteros Onplargus noemt, is zeer gemeen in E-

gypte , Syrië en in Vrankryk. Deeze Vogel is

zeer befchroomd, en zo flaauwhartig , dat hy voor

de Raven moet vlugten. Hy gaat voor geen

regten Arend: men noemt hem Bafterd-Arend

v

zeggen deeze Naturaliften.

De derde foort van Buizert , in 't Latyn ge-

r\2iS.m^Buteo triorchis ^ is de bloohartigfte van alle

Vogelen , fchoon zo groot zynde als de Kuiken-

dief. De kleine Vogeltjes vervolgen en maalden

jagt op hem.

De vierde is bekend onder den naam van

Goiran of Bomkée. Aiiistoteles fpreekt (1/)

van een foort van Buizert , die hy Subbuteo oïHy-

fotriorch'is noemt, en ftelt in het Geflagt der al-

lergrootfte Valken.

Zie daar , volgens Aldrovandus en Be-

XON , de verfchillende foorten vanBuizerts. Nog-

thans telt de Heer Linn^eus , met de andere

liedendaagfche Schryvers , 'er maar twee Soorten

van; te weeten de Gemeene Buizert, in 't Latyn

Buteo viilgar'is , en de Buizert oïBuzard der Moe-
rallen, zynde de ¥ïihius arug'mojus der Natura-

liften CO*
De

(Jo) Hifi. Animal. Libr. IX. c. 3Ö.

(c) [De Heer I^iNNffius befchryft, behalven deeze,
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Dc Buje^ Buzard^ Buijard^ Boujan Lanier of

hondrée , in 't Latyn Buteo vulgaris^ dat is Gemee-
tie Buizert, een Vogel van grootte als een Phai*

fent of jong Hoen, weegt twee-endertig Oneen.

Hy heeft de langte van omtrent twintig Duimen,

gemeten van de punt des Beks tot aan het uiter-

fte van den Staart : zyn Wieken flaan oVer de vier

Voeten uit : de Kop is groot, van boven zeer breed

en plat : de Bek kort en krom, zwartagtig blaauw ,

ten deele met een geel Velletje [het Wajch ge-

naamd] bedekt. De hoek van den Bek is ook geel

van koleur. Hy gaapt wyd, en heefteen dikke

Vleezige ftompe Tong, gelyk andere Roofvo-
gels. Getergd zynde, opent deeze Vogel den
Bek en houdt hem eenigen tyd open , met de

Tong tot aan het uiterfte van den Bek uitgeftoken

:

als wanneer men 't indrukzel van de Tong ziet

op 't Gehemelte. Hy heeft groote Oogen, waar
in de Kring witagtig geel is, of van een witte

koleur j met een weinig rood gemengd, of geheel

witagtig : het onderfle Ooglid bedekt met dons.

Boven op het Lyf is de geheele Vogel ros, of

van donker geele koleur, naar 't zwart trekken-

de; of liever, gelyk Willoughby zegt, van
eene Roeftige koleur , met zwart gemengd. De

Plui-

ook Aq SuUuteo , onder den naam van Falco, cera pedi-
busquefiavis , dorfo fujco, nucba alba, abdomine pallido , ma-
culis oblongis fujcis : die op Lecuwrikken aaft. De Perc-
fiopterus Aldrovandi fielt hy onder 't GelTagt der VuUures,
Syftem. Naturs, Ed. X.]

IV. Deel. li a
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Pluimen van de Nek en die de groote Veders van

de Wieken bedekken , hebben geelagtige randen

en zwarte pennen. Sommige Vogels zyn 'er vaa

deeze Soort , die op de groote Veders der Wie-
ken verfcheide witte Vlakken hebben, op zulk

eene wyze gefchikt, dat zy, wanneer men de

Wiek uitftrekt, als een witte flreep maaken; en

dergelyke Vlakken ziet men ook op de groote

Fluimen van de Nek , die zig over de Rug uit-

[trekken. Men zegt dat deeze Vogels, oud zyn-

de, een vaalen Kop hebben, en dat de Pluimen

van de Rug alsdan witagtig worden. Verder;

't zy door Ouderdom of Sexe , 't is zeker dat

men daar in verfchil vindt onder deeze Vo-
gelen. Sommigen hebben de minfte witte Vlak-

ken niet , noch op den Kop , noch op de Rug,
noch zelfs onder de Wieken ; terwyl men
anderen ziet, die ze in groote menigte hebben.

Deeze Vogel gebruikt tot voedzel, Rotten,

Mollen en Vogeltjes. Willoughby zegt , dat

hy een geheelen Vogel gevonden heeft in de Maag
van eenen Buizert^die door hem ontleed werdt;

en een Lyfter in de Maag van een anderen. Zy
doodcn en vreeten Konynen, en y by gebrek

van andere Spyze jflokken zy ook [Padden,] Tor-

len. Aardwormen en andere Infekten in, ja zelfs

Koeijen-ftront. Haare Eijeren vindt men wit

,

doch met eenige Vlakken doorzaaid, die redelyk

groot en rosagtig zyn , zonder order geplaatft;

piaar fomtyds ook geheel wit , zonder eenige

Vlak^
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Vlakken. Men heeft gemeend dat deeze Vogel

drie Ballen hadt, doch dit is door de ondervinding

niet beveiligd. De Ballen zyn het eenigfte, dat

men van .denzelven in de Geneeskunde gebruikt-

[De Heer Linnjeijs noemt hem , Falco , cera pe^

dtbusque lutets ^ cor^ore fusco, abdomtns ^alhdo ,

tnacults fuscis.'}

De Buizert der Moeraffen , in 't Latyn M/A
«7/W arugtnofus j is een Roofvogel kleiner dan de

gemeene Buizert, en omtrent van grootte als een

Kraay. Hy heeft den Kop zo groot niet, en

dezelve is van boven ook niet zoo breed. Zyn
iangte is ruim anderhalven Voet, van de punt des

Beks tot aan het uitcrfte van den Staart, en de

Wieken flaan over de vier Voeten uit. De Bek
is krom 3 zwartagtig blaauw , omtrent anderhalf

Duim lang, aan 't grondftuk bekleed met een Vel of

Wafcli ,van geelagtige koleur met groen gemengd,

en voor 't overige zwart. De opening der Neus-

gaten is langwerpig : het binnenfte van den Bek ten

deele zwart ten deele blaauwagtig : de Tong breed

,

Vleezig en buigzaam. De Oogen zyn van mid-

delraaatige grootte , met een Kring van SafFraan-

koleur : men heeft 'er ook graauwagtig bruin ge-

zien. De top van den Kop is witagtig ros of ros-

^gtig Creel, met kleine zwarte Streepjes, in de

Iangte uitgcftrekt over 't Pennetje van ieder Pluim

:

het opperfte van de Keel is van de zelfde koleur.

Voor 't overige is de geheele Vogel , zo onder als

fooven op 't Lyf, van eene donkere Rocftagtige ko-^

ly. Deïj., lï 3 leur.
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leur, uitgenomen dat 'er eene bleekroffe Vlak ge-

vonden wordt op ieder "Wiek, en dat de Plui-

men, aan 't begin van den Staart, roodagtig zyn.

De Wieken , toegeflagen zynde,ftrckken byna tot

aan het uiterfte van den Staart : men vindt in ieder

vierentwintig groote Slagpennen , waar van de

cerfte veel korter is dan de tweede: zy zyn al-

lemaal veel zwarter dan de andere Veders: die

de Wiek van onderen bedekken , zyn uit vaal en

bruin gemengeld. De Staart is lang ongevaar ne-

gen Duimen, en beftaat uit twaalfVederen, aU

len even groot. De Pootcn zyn omtrent een

Span lang, bedekt met Pluimen ^ tot onder het

Gewricht; geel van koleur met zwarte IClaauwen,

Zy zyn langer en dunner dan in andere Roofvo-

gels , naar de grootte van het Lyf gerekend. De
buitenfte Klaauw is met een Vlies gehegt aan de

middelfte , welker Nagel aan de binnenkant fcherp

fnydende is.

Deeze Vogel wordt gevonden op deHeijen en

onbebouwde Landen : hy gaat te llaapen zitten op

Boomen en Struiken , en maakt zyn Neft in Moe-
raflige Plaatfen. De Heer Linn^us noemt hem

Valco , cera luteo-vtridi
, fedihtis lutets , corporefer-

rug'ineo , verttce fuho (^d^. Hy ftelt hem onder

è.tAves Acciptres. In Sweeden is hy, gemcen-

}yk, by den naam van Jl6ons-tjuf\^Qkc\\d.

(fl!) Fauna Suecica. 63.



ONDERZOEK
OF DE

M I S W Y Z I N G
V A N H É TKOMPAS

DIENEN KAN
O Ut H E T

OOSTEN WEST
'TE VINDEN.

DE nuttigheid , om te weeten hoe ver een

Schip op Zee Ooft- of Weftelyk vordert,

dat is , die van het vinden der Lengte , en de Be-

looningen daar op gefteld , hebben voor veele Jaa-

ren reeds, na dat de Wiskonftenaars daar van, als

van eene byna onmogelykeZaak, hadden afgezien,

Menfchen van weinig ervarenheid, of liever van

weinig kennis in den Henielloop , voor den dag

doen komen met ongerymde Denkbeelden , die

veel eer Befpotting dan [Belooning verdienden-:

immers , indien het hun om dit laatfte te doen

was ; anderszins zouden zy , wegens hunne aan-

gewende vlyt en goed oogmerk , te pryzen zyn
geweeft. Voorbeelden hier van by te brengen,

is niet de moeite waardig.

ÏV. Deeï.» li 4 Om
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Om aan het gemelde Voorftel te voldoen , wai

het noodig een Manier te hebben, dïeop alle Ty-

dtn en FlaatJ}n^met genoegzaame naauvikeur'i^heid

^

in 't werk gefteld kon worden. Alle tot nog toe

bekende Manieren hebben in een van die opzigten

gemift, inzonderheid de zodanigen , waar toeven-

cifcht wordt een nette bepaaling van den Tyd:

•want als men daar toe, op Zee, dpor middelvan

Uurwerken ofZandloopers, gelegenheid had, was

het Voorftel opgeloft. De Waarneeming der Sa-

tellieten van Jupiter, daar men te Lande zig ipet

zo veel zekerheid van bedient, is om die of ook

om andere redenen, gelyk wy vervolgens zullen

jzien , tQt nog toe op Zee niet in gebruik geraakt.

Sedert onlangs heeft men begonnen het oog te

flaan op de Miswyzing der Kompasnaald, als een

middel om de Lengte op Zee te bepaalen. In 't

Jaar 1753 is een Boekje in 't licht gegeven , waar

in men op dien Grond bouwt, even of het langge-

z©gte Ooft en Weft daar door gevonden ware. Ik

wil niet onderzoeken, of de Stellingen , daar in

geopperd om de oorzaak der Miswyzing te ver-

klaaren, met de Reden overeenkomen; ten min-

fte fchynt het my te ftryden met de Waarnee-

mingen, dat de Aardkloot ten opzigt van de Mis-

wyzing in vier Kwartdeelcn zou verdeeld zyn,

ieder 90 Graaden breed, waar van twee zouden

hebben Noordooftering, de twee tegenoverftaan-

de Noord weftering, en dat de hoogfte Miswyzing

zou zyn in het midden van die Kwartdeelcn ; als

ook
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ook dat by de Tegenvoeters, dat is op twee plaat-,

fen van den Aardldoot, regt tegen elkander over,

altyd de Miswyzing naauwkeurig even groot

zou zyn.

Het was te wenfchen , dat men de Miswyzin-

gen over den gehcelen Aardkloot kon weetcn. In

'c Jaar 1754 werdt zekere Bekendmaaking gedaan:

„ dat iemand , na een langduurig Onderzoek , ont-

„ d^kt had de waare beweeging van het Magnc-

„ tifch Geftel , waar door men in Haat werde ge-

„ fteld om aan te toonen, hoedanig de Miswyzing

„ der Kompasnaald in vroeger tyden is geweell:,

„ ook hoe dezelve thans is en regulierlyk van tyd

„ tot tyd zal veranderen over den geheelen Aard-

„ bodem; waar door naauwkeurig zou kunnen

„ worden ontdekt , uit de bevindelyke Breedte

„ en de Miswyzing der KompaiTen , de waare

„ Lengte van zodanig eene Plaats ; zynde de Uit-

„. vinder bezig met Talels te vervaardigen, waar

„ uit men dit t'allen tyde met een Opflag van het

„ Oog zou kunnen befchouwen".

Indien het zo gemakkelyk ware , de Proef te

maaken op dit Voorftel , als hetzelve op te geeven ^

2:ou men ^beter onderzoeken kunnen ; in hoe ver-

re het gegrond zy. Thans blykt het , dat men

dit Magnetifch Geftel gebouwd heeft op het Denk-

beeld van Halley, dat 'er een of meer Kloo-

ten van Magnetifche Stoffe in den Aardbol zouden

beflooten zyn, die op verfcheiderley wyzehaare

^erking verrigtten , door de buitenfche fchorsyan

ly. Deel. li 5 den
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tien Aardbol heen : op welken grondflag dan een'

Werktuig vervaardigd is, om de Miswyzing

aan te toonen. Doch daar tegen mag men vraa-

gen, indien 'er zulk een oorzaak van de Miswy-

zing is , hoe het bykomt dat 'er zo veel ongere-

geldheid door de Ondervinding is ontdekt op 't

vafte Land , inzonderheid op fommige Bergen.

Zou ze ook liever plaats hebben in den Dampkring:

want men heeft Voorbeelden van aandoening der

Kompasnaalden door Donder en Blixem, als ook

van 't Noorder Ligt Qa'). Hoe zal men anders de

oorzaak verldaaren, die het Yzer, op hooge Too-

rens, door langheid van tyd tot Zeilfteen maakt?

Men heeft , daar en boven, nu onlangs ontdekt

,

dat de Zeilfteen-kragt ook aan Koper kan medege-

deeld worden.

In 't Jaar 1752 is een dubbelde Wereldkaart in

't licht gegeven , vertoonende den Aardkloot in

twee platte halve Bollen , met de Poolen in 't mid-

den ; waar op men voorgeeft de Miswyzing gefield

te zyn, zo als dezelve in 't Jaar 1750 is bevonden

,

tot aantooning van de wonderlyk aamengejchakelda

Samenloop der geregelde en nimmerjiiipaamk bewee-

ging van deMagnet'ifche Levenskragt. De Lynen

loopen 'er niet alleen over Land, door het binnen-

fte van Afrika , dat niet reisbaar is ; maar zelfs op

plaatfen om de Zuid en Noord, daar men met vry

veel zekerheid mag vaftftellen , dat nooit Men-
fchen

(e) Zie de Verh.dtr Kon.Svo.Akadmit, XVIII. Deel. p. 63.
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ichen geweeft zyn. Ik weet wel ; men zegt , dat

die Lynen daar getrokken zyn volgens de Redeuy

en om een beter Denkbeeld aan het Werk te geeven \

niet gelyk in de bevaren Zeeën , alwaar zy volgens

(de Bevinding zouden zyn geplaatfi:: doch wie heeft

op 't Jaar 1750, in de grooce Zuidzee j alle die

hoeken en bogten van de Lynen der Miswyzing

waargenomen? Ook zie ik dat de Lynen aldaar

geheel anders loopen , dan in een Kaart , die volgens

de Bevinding van 'c Jaar 1744 is uitgegeven. Daar-

enboven vind ik, dat 'er zeer veel verfchil is met;

de Waarneemingen , in 't Noordelykfte van Euro-

pa gedaan in 't Jaar 1748. Te Wardhus, dat be-

ooften de Noordkaap legt, heeft men toen ter tyd

de Miswyzing bevonden o te zyn , of op 't meefl;

niet boven een halve Graad Noordweftering. Een

Schipper verhaalde ^ dat hy diestyds op Zee, by

JVadfo en Wardhus ^ weinig ofgeene Miswyzing

bevonden had (h'). De Miswyzing zou, volgens de

eerftgemelde Kaart , aldaar omtrent 4 Graaden zyn.

Indien anders de Miswyzing in zulk een korten

tyd zo veel verloopt , zo kan men 'er weinig ftaat

op maaken ; daar nogthans eene beftendigheid in

deezen het noodig vereifchte zou zyn tothet gedag-

te doelwit. Wanneer uit Ondervindingen dien

aangaande iets op te maaken is , zou men nu daar van

zekerheid moeten hebben : want op het Voorftel

en Verzoek van cenige Luiden in Engeland, ge-

daan

(üj") In de Swtedfcbe Vsrlandclngei}'. als boven,

jy, Deel
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daan in »t Voorjaar van 1755 (O » dat aan hun

Waarneemingen mogten medegedeeld worden
,

van de Miswyzingen der Kompasnaald, in alle be-

kende deelen des Aardkloots ; zyn deezc Heeren

magtig geworden een getal van vyftigduizcnd

Waarneeraingen, in zes byzondere Tydperken,

van 't Jaar 1700 tot 1756 ingeflooten, van vyftot

vyf Grnaden Breedte en Lengte, in de meeft be-

varen Zeeën. Zy hadden 'er gcene gckreegen ,

die op 't Land gedaan waren , uitgenomen eenigcn

van den Heer Bradley, op hetKoninglyk Ob^

fersatorium te Greenwich. Van de genen , die

zy bekomen hadden , hebben zy Tafelen opge-

maakt , in welken de verandering der Miswyzing

aangetoond wordt op de Jaaren 1 710, 1720, 1730

en 1744, te famen met die van 't Jaar 1700 uit den

Tafel van Halley, en daar by gevoegd die van 'c

Jaar 1756 , waar van zy een nieuwe Kaart Itonden

uit te geeven. De Vergelyking van deeze Mis-

wyzingen op de enden van zes Tydperken , heeft

hun zeer zeldzaarae Verfchynzelen voor 't ooggc-

bragt , die zekerlyk van de zodanigen , welke zig

vermeeten de verandering der Miswyzingen door

Werktuigen te kunnen aantooncn, moeften in

ogt genomen worden. Zie hier hoc zy daar van

fpreekcn (rf'),

„ On^

(O Zie het IDeel deezer Uitgezogtt Verlandelingin

^

bl. 447.

i^d) Pbil. TranfaQ. Vol. L. P; I. p. 332,
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„ Onder de Linie , op de Lengte van 40

Graaden beooften Londen , blykt dat de groot-

fte Miswyzing, geduurende het geheele Tyd-.

perk van 56 Jaaren, is geweeft 17^ en de klein-

fte 16^ Graaden Noordweftering: op 15 Graa-

den Noorder Breedte , 60 Graaden beweften

Londen, is het geduurig 5 Graaden Noordoos-,

tering geweeft: maar op andere plaatfen is 't

geheel anders met de Zaak gelegen. Immers

,

op 10 Graaden Zuider Breedte, 60 Graadea

beooften Londen , is de Miswyzing , in den

zelfden tyd, afgenomen van 17 tot 7^ Graa-

den Noordweftering ; maar op 10 Graaden

Zuider Breedte
, 5 Graaden beweften Lon-

den, is zy toegenomen van 2^ tot 12^ Graa-

den Noordweftering; en op de Noorder Breed-

te van 15 Graaden, 20 Graaden beweften

Londen , is zy van i tot 9 Graaden Noordwest

tering vermeerderd.

„ Doch daar is nog een wonderlyker Vertoo-

ning in de Indifche Zee ; by voorbeeld.

Oni/er de Linie

Lengte he-

9QJl . Londen.

40 Gr.

45 —
!>o —
55 -
60 —
65 -
70-

Gr.Miswyzing in\ Lengte ie- iGr-Misivyzingin
1700. 1756. \ ooft.Londen 1700. [ 1756.

l6|NWji6|NW|
i7|NW'l4|NWJ
I7'NW lIïNW
lóiNwl 84NW
151 NW
'3JNW
IliNw'

6 NW
41 NW
3?NW

75 Gr.

80 —
85 -
90 —
95 —
100 ~

9'NW
71 NW
5lNW
4iNW
31NW

I NW
0|NO
I^NO
I NO
0?NW
I NW

IV. 0EEL. » Hzer
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„ Hier ziet men , dat de Weftelyke Misvvy-'

y, zing even groot geweeft is in beide de gemel-

„ de Jaaren , op de Lengte van 40 Graaden , en

„ in 't Jaar 1700 fdieen de Noordweftering regel-

„ maatig afneemende te zyn , van 50 tot looGraa-

„ den Lengte beooften Londen ; maar in 't Jaar

j, 1756 vinden wy de Noordweftering zo fchie-

„ lyk afneemende, dat zy op 80, 85 en 90 Graa-

„ den Lengte reeds Noordooftering wordt, en

„ nogtlians hebben wy, op de Lengte van 95 en

„ 100 Graaden, weder Noordweftering".

„ Deeze en andere onregelmaatigheden , wel-

„ ken de Ondervinding ons aangetoond heeft in

j, de Miswyzing van de Kompasnaald , komen

„ ons zo aanmerkelyk voor, dat wy niet kunnen

„ gelooven , dat dezelve volftrekt onder de be-

„ ftuuring ftaat van een algemeene en eenvormige

„ Wet ; maar veeleer met den Geleerden en

5, Scherpzinnigen Dr. Gowen , Lid der Sociëteit

,

„ belluiten : dat verfche'iderley en veranderlyke

„ Magnettjche Aantrekkingen invloed hebben op de-

„ zelve ; wordende in alle zvaarjchyiilykheid te we^s

5, gebragt door de ongelykh'id der Samenüelknde

„ Stoffen van den grooten Magmet y de Aardkloot^''.

By deeze opmerkingen kan gevoegd wordende

bekende Waarneeming, dat de Miswyzing opver-

Icheide Uuren van een zelfden dag niet de zelfde

is; ja, dat dit fomtyds meer dan een halve Graad

verfchil maakt, is nog onlangs gebleeken (ö),

«n
(O Zie de S-iueedfcbe Feriandelingen: als bpven.
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en wie weet hoe groot dit verfchil is op Zee ?

Maar onderftelnueens, dat de Miswyzing be-

ftendig bleef: zo is de Vraag , of dezelve dienen

zou kunnen tot Oploffing van 't gezogte Ooft en

Weft. Voor eerft moet men in aanmerking nee-

men, dat veele Waarneemingen, op Zee gedaan

omtrent de Miswyzing, geen anderen grond kun-

nen hebben dan Giffing. Men heeft gegift op dee-

ze of gene Lengte te zyn, toen men de Miswyzing

waarnam, en daar uit is beflooten, dat op die Leng-

te zo veel Miswyzing plaats had. Ik fpreek hier

niet van plaatfen digt aan de Kuften, noch ook niet

van die dagelyks bevaren worden, alwaar men uit

vergelyking van een menigte Waarneemingen niis-

fchien veel grond van zekerheid zou kunnen heb-

ben : maar ik fpreek van de bevaren Zee in 't alge-

meen, en vraag of daar zekerheid is, om zulke Krul-

lynen te trekken , en of die zekerheid groot ge-

noeg is , om daar op aan te gaan ?

Dit nu zo eens zynde , dan is nog de Vraag,

wat dienft men tot dit einde van de Miswyahg
hebben zal, daardeLynen Ooftelyk en Weftelyk

loopen ,
gelyk al vry veel plaats fchynt te hebben,

inzonderheid in 't Vaarwater naar de Kuft van

Noord-Amerika en omtrent de Weftindifche Eilan-

den (ƒ) ; vooral ook op de roete naar 't Eiland Ja-

va,

(ƒ) Vergelyk bladz. 450, in het I. Deel deezer Ver-
handelingen; doch daar moet reg. 17 in plaats vinweinig,
gelezen worden genoegzaam QfnagenotgOoü enWeilwaards.

IV. Deel.
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va , in de Indifche Zee. Immers daar kan de mis-^'

wyzing weinig of niets doen tot het vinden van

Ooft en Weft. Op andere plaatfen , daar de Ly-

nen Zuid- en Noordelyk loopen ; gelyk in 't Vaar-

water naar de Kaap de Goede Hoop, zo aan de

Ooft- als Weftzyde ,
plaats heeft ; zie ik dat fomtyds

g en meer Graaden verfchil in Miswyzing over^

eenkomen met lo Graaden verfchil in Lengte ; zo

dat men de Miswyzing met het Kompas op een

halve Graad kunnende waarneemen, 't welk ze-

kerlyk al het naafte zal zyn , daar door de Lengte

zou kunnen vinden op een Graad; 't welk onder

de Linie 1 5 Duitfche Mylen is en omtrent de 48

Graaden Breedte 10 Duitfche Mylen. Op zo veel

ma en zomtyds nader, zou de Miswyzing op die

plaatfen de Lengte kunnen geeven ; indien men

vertrouwen kon , dat de Lynen naauwkeurig ge-

trokken waren.

Uit dit alles blykt dan, dat deMiswyzinggecns-

zins te verwerpen j maar veeleer door een menig-

te van Waarneemingen langs hoe nader ert naaüvV-

keuriger te onderzoeken zy ; doch het blykt tevens
^

dat dezelve niet dienen kan op alle Plaatfen van deiï

Aardkloot j tot het vinden van de Lengte: zodac

men nooit daar door het Voorftel , op 't welke dé

Prys is uitgeloofd, 't geen zekerlyk een a/gemeens

manier lot Legaaling der Lengte op Zee , op alle Tyden

enPlaatCen, met genoegzaame naaiiwkeurigheid ^he»

doelt , zal kunnen oploiTen. Waarfchynlyk zal

dit gebrek ook aan alle Manieren , die gebruikt

kun-
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kunnen worden, vaftzyn; dat men naamelyk de

Lengte, op Zee, niet zo algemeen , noch zo ge-

makkelyk, noch zo naauwkeurig kan bepaalen, als

de Breedte.

Immers dit blykt ook in de Waarneeming van

de Eklipfen der Satellieten van Jupiter. Want
het gebruik van de Verrekykers , die daar toe

vereifcht worden, heeft op Zee, door de geduu-

rige beweeging van "t Schip, veel zwaarigheid^

om dat men den Kyker niet ftil kan houden. De
Heer BouGUER verhaalt, dat hy zulks getragt

heeft te doen , . door een Lat op zyn Schouder te

leggen , waar aan een Buis van 9 Voeten was

vaft gemaakt , en een Tegenwigt aan 't andere

end, agter hem, opgehangen; doch het gelukte

hem ook op deeze wyze niet C^-)- Thans zou

door een Engelfchman , genaamd Irwin, tot

dien einde bedagt zyn een Zeemans-Stoel (Mari-'^

ne Chair^ , waar in men de Waarneeming op ver-

fcheide kleine Togten, van Portsmouth naar Ply-

mouth, van daar naar de Franfche Kuft^ en we-
der terug naar Plymouth , in 't voorft van AugtH'.

tiis deezes Jaars ,
geprobeerd heeft en goed bevon-

den ; zodanig dat de Feil maar bedroeg van 7 tot

15 Mylen , 't welk, zegt men , veel minder is

dan de Akte van de uitgeloofde Premie vereifcht.

Lord Ho WE heeft dienaangaande een Getuigfchrifc

gegeven , aan boord van 't Schip Magmtiime, af

en

(g) Nouv, Traite de Navigation. p. 316.

IV. Deel. Kk
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en Jian Heijam^ den ii Ang- 1759; waar in hy

zegt : van oordeel n zyn , dat de W^aarneem'tng; van

''een Immerjie of Emerjie der Satellieten, daar tn, op

Zee gedaan kan worden
,
geen grooter Feil onderhe-

kiig zynde^ dan van 3 Mmuuten tyds (Jj). Maar in-

èien liier nog een Feil van ecnige Minuuten by-

komt in het bepaalen van het Uur der Waarnee-

ming , 't welk op verre Togten in Zee ligt plaats

kan hebben ; zo zal de Feil over 't geheel al vry

'groot zyn.

Men weet , dat Voor eenige Jaaren reeds door

(den Heet Halley voorgefteld is geweeft, de Leng-

te te vinden door den afftand der Maan van de

Sterren in den Zodiak te meeten. De Heer Abt

t)E LA Caille heeft, op zynen Togt naar de

Kaap de goede Hoop , en op zyn Terugkomft gc-

duurende de Jaaren 1750 tot 1754, zig toegelegd

om deeze Manier, die van veelen niet wel begree-

pen was en in 't algemeen te mo e ielyk geoordeeld

werdt voor de Zeelieden
^
gebriükelyk en gemak-

kelyk te maaken (;?) ; waar van liy de Onderrigting

ingevoegd hadt in de Inleiding loizyn^Efhemerfdes

of Dagtafelen van den Hemelloop ; welke wy , na

dat dit Werk door den tïeer Nikolaas Struick,^

tvien het door d"en gemclden Heer zelf was toege-

zonden, ons was medegedeeld, hier laaten volgen.

H.
: ih) Tbe London Advertifer . Septemh. 15. 1759.

(O Zie 'c [. Deel deezer Uiigezogte Verhandelingen,

bladz. 359.

O K^



ÖNDÊRRIGTINGj
TOT EEN GEMAKKELYK GEBRUIK

VAN DE

MANIER,
OM DE

LENGTE OP ZEE
TEBEPAALEN,

DOOR Waarneemingen aan DE Maan :

uit eigen Ondervinding opgemaakt

VAN OEN Heer Abt

DÉ LA CAILLÈ,
Lid van de Kon.Jkad. derWeetenfcbappenvanPa-

rys, van de Akademiën van Petersburg , Bet'

lyn , Stokholrfi en Bononie^ als ook van de

Kon. Sociëteit van Gottingett;
*

Leeraar der JViskonfi in 't

Kollegie Mazarin.

(Ephem. des Motivem. CeUftes. Tom. V. a Paris 1755-)

INLEIDING.

oNder de genen, die over dit Onderwerpge-

fchreeven hebben, is hetzelve van de mee-

ften , by gebrek van Proeven daar omtrent op Zee

IV. Deel. Kk 7. te
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te doen, kwaalyk verftaan of niet behoorlyk uit-

gelegd. Sommigen hebben zig verbeeld , dat men

den Afftand der Maan van twee byzondere Ster-

ren waarneemen moclle ; anderen hebben , onder

voorw^ndzel, dat het Engelfch Oktans of Spie-

gel -Kwadrant (fl) de Beelden der Voorwer-

pen vereenigt , waar van men den ondcrlingenaf-

fland waarneemt, gemeend, dat 'er geen bcwee-

ging in'c Schip zou moeten bemerkt worden ; ©m
dat men deezen Afftand , door middel van vcrfchei-

de herhaalde Waarnecmingen, op minder dan een

Miniiut naa, moeit" bepaal'en. Waarfyk een in-

beeldige naauwkeurigheid : devvyl (om van de an-

dere redenen, die ik ftraks vooritellen zal, niet

te fpreeken,) wanneer men gekomen istothet doen

in één vallen yan de twee Beelden, zy in deezen

flaat niet blyven , dan zo lang als de vlakte van

het Inftrument naauw keurig blyft in het Vlak, 't

welk door het Oog van den Waarncemcr en de

tfèide Sterren gaat, en dat de geduurige bewee-

ging van 't Sdiipniet toelaat het Inftrument, zelfs

maar twee of drieSekonden tyds, in dien fiand te

hou-

, .(.a) [Dus vertaaT ik het woorJ O uartier de RefleBdm

,

van den Heer la Caillf liler gebruikt, fchoon ik niet

geloof dat hy 'er een aDdej. Inftrument mede beoogt dan

het thans gunoeszaam bekende Oktant: immers zo veel

ik uit de volgende Ikfchryving van deszelfs üebruik kan

ontdekken. iJierom zal men t'elkens, wanneer hrtwoori

ffpiegel-Kwadrant voorkomt, 'ér een Oktant of dergelyk

Wetktuiij übor vc'rftaan ir^oéten.]
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liouden; waar uit volgt, dat men deeze vereeni-

/ging'wcezentlyk niet treffen kan, dan ter vlugt.

Anderen, cindelyk,rprecken 'er van als een Zaak,

^{q praktikabei 'is in byna alle obgenblikken , wan-

neer de Maan boven de Kimmen gezien wordt';

^aar in tegendeel de ftanden en gelegenheden, hier

toe gunftig, weinig genoeg voorkomen ; gelykik

in 't vervolg zal doen zien.

De gcheele Berekening der Lengte , door mid-

del van Waarneemingen aan de Maan , is daar op

gegrondveft , dat de eigen beweegingvandeMaan

,

in één Dag, een Boog zy van omtrent 13' Graaden

in haar Loopkring; en dat, (wanneer men door

Waa'rneeming bepaald heeft het gedeelte van dèe-

ze T3oog , 't welk de Maan , van zeker tydftip on-

der een bekende Meridiaan, tot aan het tydftip

van die Waarneeming onder een onbepaalde Meri-

diaan , befchreeven heeft ,) de reden van dit ge-

deelte tot de geheele Boog overeenkome met diè

van het verfchil der twee Meridiaanen tot den tyd

van een Etmaal of 24 Uuren. Waar uit volgt,

dat de tZ/rektJle en daarom ook de befte van alle de

Manieren, om de Lengte op Z^e waar te neemen

door middel van de Maan, die gene is, op wel--

ke men djt gedeelte Boogs onra'iddelyk afmeet ; eh dat

derhalve alle andere Manieren ^ welken men zou

mogen uitdenken, en die de maat van dit gedeel-

te Boogs niet gaven , dan op eene hid'trekte wyze,

gegrondveft op verfcheuh Berekeningen ofWaarnee-

püngen , voor gebrgkkelyk moeten gehouden wor-

: IV. Deei,. Kk 3 de».
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den. Want de eigen beweeging van de Maan is

xeeds niet dan te langzaam ; aangezien een ver-

fchil van 3 Minuuten, tulTchen de weezentlykc

beweeging van de Maan aan den Hemel en die

,

welke men door Waarnceming afgemeten of door

Rekening verkreegen heeft , een Feil van bykans

ji Graad, in de gezogte Lengte, veroorzaakt.

Om even die zelfde reden, zou men gantfch

verkeerdelyk zig verbeelden , dat men zig , door

liiiddel van de Maan , ten opzigt van de Lengte

pp Zee nader kan verzekeren, dan op 2 Graaden

naa: hoe goed ook de Manier zy, die men volgt;

boe uitmuntende de Werktuigen , van zulk foort

als tegenwoordig in gebruik zyn , en hoe veel

bekwaamheid ook de Waarneemer hebbe. Want

,

j^ndien men zonder vooroordeel alle omftandighe-

den onderzoekt , die op de Berekening en Waar-

neeming van de Lengte op Zee invloed hebben

,

zal men gereedelyk bekennen, dat het bcfpottelyk

Süou zyn ftaande te houden , dat de Som der onvers

ptydelyke Feilen niet 5 Minuuten van een Graad

bedraagen zou kunnen.

Inderdaad,het befte Spiegel-ICwadrant ,'t welk

ik hier onderftel van a Voeten Straals te zyn

,

(daar zy gemeenlyk maar zyn van 16, 18 of 20

Duimen ,) kan , in dit geval , niet vergeleeken wor-

den dan by een gemeen Kwadrant van i Voet

Straals Qb') , in welks verdeehngen de Spatie van z

MU
(J) [Te weeten, om dat in het Oktant ofSpiegel-Kwa-

drant
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Minuuten maar een Stip is of liet tv/aalföc gedeel-

te van een^jinie. Wie, nu, kan zig inbeelden

een Inftrument te hebben , in w,elks Verdcclingea

geen Feil zy van een halve Stip? Wie kan zig

vermeeten , geen hdve Stip te miflcn in de rooi-

jing der Dwarslynen ofandere Verdeelingen, wel-r

ken de Stand aanroonen van den Wyzer in de be-

proeving van de evenwydigheid der Spiegeltjes^

en in de rooijing der Verdeelingen, die de waar-

genomen AiTtand of Hoogte aanwyzen^ Wie dijrft

verzekeren, dat hy met een Verrekyker, die do

Voorwerpen niet meer dan drie of viermaal in mid-

dcUyn kan vergrooten , zonder zeer ongemakkcr

lyk te zyn in het gebruik ; zig niet bedriegen zal

in de vereifchte raaking der Beelden, tot onder-

zoek van de evenwydigheid der Spiegeltjes, noch

in de verecniging van de Beelden der Voorwer-

pen, welker Affiand van elkander men wil afmee-

ten? Zie daar reeds vyf bronaders van Feilingen
,^

M^aSiV voor de allerkundigfte Waarneeraer niet ver-,

zekerd kan zyn zig gehoed te hebben op een 01/-

Jei-vator'ium y welks gcduurige beweeging hem ver-

hindert alle noodige oplettendheid te gebruiken.

Zo men hier byvoegt, dat de allernetfte Rekening

uit de befte Tafelen van de Maansloop, die wy;

hebben, fchoon gekorrigeerd volgens de Waarnee-

' mingen van bekwaame Sterrekundigen vooraf ge-

daan,

drant een Boog van 45 Graaden in 90 Graaden is ver-

deeld ; 't welk uit de Conftruftie volgt.]

IV. Deel. Kk 4
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daan , zelfs de Maans plaats u'iet op een Minuut kun-

nen geeven : wie zal dan niet toeftemmen het ge-

ne ik , aangaande de Feilen der Meeting
, ge-

zegd heb.

Indien de genen , die zig zulk een naauwkeu-

righeid voordellen in dit foort van Zaaken , eeni-.

gen tyd ter Zee gevaren hadden , zy zouden ge-

zien hebben , dat in de eenvoudigfte IVaameeming

van allen,- zynde die der Middaghoogte van de

Zon , twee Waarneemers , voorzien met goede

Spiegel-Kwadranten, wel te regt gefteld; wan-

neer zy elk in 't byzonder waarneemen , dikwils

5 , 6 , 7 en 8 Minuuten van elkander verfchillen.

Het zou him niet mogelyk zyn te ontkennen, dat

men in het allerfchoonfte Weer , met een ftille

Zee, nooit van de Breedte verzekerd is ^ dan op-

3 of 4 Minuuten naa; en ik geloof , op den grond-

flag van een langduurige Ondervinding, dat dit

(ïe faaien zyn van de netheid^ welke men toefchry-

ven kan aan de Waarneemingen op Zee, gedaan

met de grootfte zorgvuldigheid , en met het beftp

Spie^el-Kwadrant dat wy hebben (c).

Ik

(c) [Het is derhalve grootelyks te verwonderen, hoe
fommigen durven verha;ilen, dat men in Haat zou zyn

met dit Inflriiment de Hoogte der Sterren of Lighaamen
aan den Hemel op Zee zo naa te krygen, dat 'er geen
Alinuut aan feilt ; waar van de Heer B o u c u e r zegt zelf

verTcheide maaien zig verzei^erd te hebben. Nouv. Trai.

té de Navigation, a Paris 1753, pag. 246. Immers de On-
dervinding van den Heer la Caille toont hier van de
©nmogelykheid aan , en d? Ondervinding van den Heer

LA
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Ik weet wel , dat , uit de mogelykheid om zig

te bedriegen , niet volgt, dat men zig noodzaak-

lyk moet bedriegen. Ik weet ook, dat de onver-

mydelyke Feilingen veeleer elkander te goed ko-

men , dan dat zy de geheele Feil zo groot zouden

maaken als de Som van haar allen. Ik weet, ein-

delyk , dat men , door de zelfde Waarneeming te

herhaalen , en 't gemiddelde te neemen van der-

zelver Uitkomften , zeer naa komen kan aan de

waare Lengte. Ook wil ik uit het gezegde dit

Gevolg niet trekken; dat de Waarnceming van

de Lengte op Zee niet van 't uiterftc belang zy ,

en dat men niet alle mogelyke poogingen moet
aanwenden , om ze onder de Zeevaarenden in ge-

meen gebruik te brengen.

Ik maak 'er alleen, in de eerfte plaats, het Be-

fluit uit op, dat de voorzigtigheid ons betrouwen

op dit flag van Waarneemingen een paal moet

ftellen , en ons de gevonden Lengte nktnaauwkeu-

nger doen Jchamn^ dan tot 30 of 40 Mylen naa,

in de gewoone omftandigheden. De genen, die

lange Reizen op Zee doen , weeten , hoe nuttig

hun de kennis der Lengte , op 40 Mylen naa,

zou

LA Caille is in Stuk geloofwaardiger, om dat men
kan begrypen, hoe die Vergelyldng op zulk een manier

kan cefchieden; daar het my geheel onbegrypelyk voor-

komt, op welk een manier de Heer Eouguer zig daar

van heeft kunnen verzekeren, of waar aanhyzyneWaar^
neeming op Zee getoetft heeft, om de Feil van minder
dan een Minuut te ontdekken! •

IV. Deel. JCk 5
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zou zyn ; hoe ruuw ook zulk eene Bepaaling voor-

komt.

Ik befluit 'er uit , in de tweede plaats; dat men
niet te oplettende kan zyn op de uitkiezing van

een goede Manier^ tot de Waarneeming en tot de

Rekeningen; dewyl een Manier niet goed is, dan

naar maate van de netheid, welke zy in de Prak-,

ïyk toebrengt.

De goedlieid van eene Manier, die anderzins

op eene naauw keurige Theorie gegrondvcft is,

hangt niet volftrekt af van het k/ein getal Beginze-

len^ die 'er in te pas komen, of van de kortheid

der Rekemng; maar voornaamelyk van het kleiri

getal Bcginzelen , die een groots naauwkeungheid'm

de Waanteem'mg vere'tjchen. Dus is , al het overi-

ge gelyk ftaande , dit de befte Manier, daar maar

één dergelyk Beginzel inkomt. Zodanig eene is

het , wcllce ik my voorftel te verklaarcn. Men
is de voltooijing van derzelver Theorie t'eencmaal

verfchuldigd aan wylen den Heer Halley, En-

gelfch Sterrekundige ; ik heb flegts de Praktyk

daar van gemakkelykcr gemaakt.

Ik ftel hier niets voor, dan een Ontwerp van

Tafelen , om de noodige Rekeningen te verkorten

voor de genen , die de vereifchte Waarneemingen

hebben gedaan, ten einde 'er de Lengte door te

vinden. Het zou te wenfchen zyn, dat men de

Tafelen zelfgemaakt had, volgens 't model, dat

ik 'er van zal geeven, om geduurende eenigejaa-

ren agter elkander te kunnen dienen; gelyk mei\

reeds
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reeds gedaan heeft voor eene andere Manier^ welke

ik oordeel op ver naa zo goed niet te zyn als die van

den Heer Halley. Ik heb den tyd niet gehad

om zodanige Tafels op te maaken , noch gelegen-

heid om ze den Zeevaarenden ter hand te ftellen.

Ik zal my te vrede houden , met het voordraagen

va;i de Manier , welke door my gebruikt is op

de verfcheide Reizen ter Zee, die ik gelegenheid

heb gehad te doen , en dit zo wel om de verplig-

tingen te vervullen , die ik op my genomen had,

als om te voldoen aan de begeerte, welke ik heb,

om iets toe te brengen tot bevordering van deZee-

vaartkunde. Het is alleen met dit inzigt , dat ik

meen met weinig woorden te moeten bewyzen
het gene ik zo even gezegd heb omtrent de Ma-
nier , voor welke byzondero Tafelen in druk zyn
uitgegeven geweeft, en te doen zien , waarop
ik my gronde , als ik my verbeeld , dat die Manier

in geenerley Geval genoegzaarae zekerheid kan

geeven , om vaft te ftellen, dat men de Lengte,

op Zee, tot op 3 Graaden naa bepaald hebbe.

't Gene wy te vooren gezegd hebben fluit daar

van het Bewys in. De gedagte Manier onderftelt

drie Bezinzekn met volkomen naauwkeuri^heidbekende

afliangende van de Hoogten der Zonne en vooral

van die der Maan. Nu is het reeds door de Onder-
vinding betoogd, dat men de Hoogte der Zon niet

kan hebben, dan op3 of4 Minuutennaa: waarby
gevoegd kan worden , dat men in 't algemeen , in

4q meefte Gevallen , de Hoogte van de Maan, op

IV- Deei,, Zee
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Zee, niet dan zeer ruuw kan waarnecmcn , voor-

naam]yk by nagt. "Want alsdan , fchoon de Lugc

zeer helder zy, ziet men de Kimmen op Zee niet

dan zeer verward , ten minftc wanneer de Maan
niet laag ftaat. Dit komt van de Terugkaatzingen

van 't Licht , die altoos plaats hebben op de Opper-

vlakte van 't Water , tuffchen 't Oog en den Zigt-

einder. De Zee heeft de uitwerkingen van een

onefFen en niet wel gepolyften Spiegel: een zeer

breede ftrcek van Beeldtenifien der Maan vertoont

zigin'tloodregte Vlak, dat door 't Oog en de Maan
gaat: derzelver Licht belet deKimmen van de Zee

te onderfcheiden, die 'er agter zyn-, doch het is

altyd zeer digt aan de Kimmen, uitgenomen,

wanneer de Maan zig naby het Toppunt bevindt.

Dit Licht fmelt in een , met de Kimmen van de

Zee, als de Maan zeer laag ftaat, en het is niet dan

op dien tyd , dat men haar Hoogte op 't naauw-

kcurigftc kan neemen. Voeg hier nog by , dat,

doe weinig ook de Horizont fmecrig is, men der-

zelver fcheiding niet duidelyk kan zien: dat, als

de Maan, meer dan twee Uuren na het opkomen

of voor het ondergaan van de Zon , door de Meri-

diaan gaat, haar Licht te flaauw is, om Iiaare Hoog-

te in 't Zuiden net te krygen: dat, wanneer de

Maan met Wolken bedekt is by haare paffagiedoor

de Meridiaan, 'er dien dag niets in gedaan zou

kunnen worden. Aile deeze Beletzelen maaken

het getal der gelegenheden , oni de Lengte op de

gedagle Manier te vinden , zeer kk'in , en daar-

ca-
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enboven maaken zy de Uitkomften , daar van , by

üitftek twyfclagtig.

In de Manier van Halley, in tegendeel, wel-

ke ik hier vo'ge; is het niet te doen, dan om, zo

naatiwkeiirig als V doenlyk zy , te hebben den Af^ani
der Maan van eem Ster. Ik zal niet zeggen , dat

men daar in gelukken kan, zonder vreeze van 3
of 4 Minimten te miffen ; doch dit is ook de eeni-

ge Feil die van gevolg kan zyn. Men moet, wel

is waar, nog, zo net als 't mogelykzy, de Hoog-

te hebben van zekere Ster; doch, behalven dat

die Ster altoos eene der helderften is , en dat zy

zig zeer zelden in de Topboog van de Maan , en

bygevolg byna altyd buiten de belemmering van

derzelver teruggekaatfte Lichtftraalen bevindt, 't

welk maakt, dat men haar Hoogte boven de Kam-

men gemakkelyk kan waarneemen , zo men 'er

flegts een weinig in bedreeven is; behoeft men zig

over 7 of 8 Minuuten mifflag in die Waarneeming

niet zeer te bekommeren. De Hoogte van die

Ster dient maar om het waare Uur te vinden, en

daar zyn geen Gevallen, dat 7 of 8 Minuuten in

Hoogte een verfchil van 15 Minuuten geeven in

den Uurhoek van. de Ster , vooral wanneer men
ftiptelyk de Regelen volgt , die wy opgeeven zul-

len: ja 'er zyn menigvuldige Gevallen, daar men
nagenoeg 15 Minuuten in de Hoogte van de Stet

zou moeten miffen , om een Feil te hebben van i

Minuut in den Tyd dien men zoekt , en bygevolg

om een Feil te maaken van 15 Minuuten Graads

,

rV. Deel. dat
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óat rs 4 of 5 Mylen, in de begeerde tengte. Het
is de poft van den Sterrekundigen , die de Tafels

opmaakt welken ik zal voorftellen , de allei^unftig-

fte Gevallen te voorzien , en zig in zyne Rekenin-

gen naar zulks te fchikken.

MANIER
Om de Lengte op Zee waar te neemen.

Tot het in 't werk fteïïen van deeze Manier

^

moet men een Oktant of Sptegel-Kwadrant hebben,

voorzien , zo 't mogelyk zy , met een korten

Verrekyker in plaats van het Vizier : ook wordt

'er toe vereifcht een Tafel van geheel opgemaak-

te Rekeningen, gcfteld in de order van een Dag-

regifter of Almanach ; 't welk ik in 't vervolg

noemen zal den Zee-Almanach, en waar van

ik op 't laatft een Uittrekzel zal geeven voor ee-

nige dagen der Maand Mey van 't Jaar 1754. Zy,

die reeds eenig gebruik liebben gemaakt van de

hogarithmus-Tafekn , zullen geen moeielykheid

hier in vinden , en de genen ^ die nooit met de-

Zelven hebben gewerkt , moeten maar naauw-

keurig de Regelen volgen, die ik in 't vervolg

Zal opgeeven , en vergelyken dezelven naauw-

keurig met de Voorbeelden , welken ik daar bjr

voegen zal.

EEkSTE
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Eerste Artikel.

Onderwys om de JVaarneemmg te doen,

I. De eerfte zorg, die men hebben moet, is

om den jiand der Spegeltjes op 't Inftrument U on-

derzoeken^ en ze, indien 'er iets aan mankeert^

behoorlyk tejtapen. Zie hier, wat de befte manier

daar toe zy. Houd het Merk of Kantje van den

Wyzer op het eerfte punt van Verdeeling, en

mik dan op een der helderfte Sterren aan den He-
mel of zelfs op de Maan. Alsdan zal, indien de

Spiegeltjes wel gefteld zyn , het Beeld van die

Ster of van de Maan, door de terugkaatzing rati

de twee Spiegeltjes gezien, zig juift vereenigen met

het Lighaam van die zelfde Ster of van de Maan,'S
welk regtftreeks gezien wordt door het niet vef^

foeliede gedeelte van 't kleine Spiegeltje. Men
zal decze juifte famenkomft bemerken op de fchei-

ding van het doorfchynende en verfoeliede ge-

deelte
j
geevende een kleine beweeging aan dea

Wyzer, naar deezen en geenen kant van het eer-

fte punt van Verdeeling. Want alsdan moet het

Beeld van de Ster net over het Lighaam van de

Ster ftryken : maar, als men befpeurt dat het Beeld

ter zyden het Lighaam palTeert , moet men de

Schroef, die óp de Monteering van het kleine

Spiegeltje is , gefchikt om denzelven te doen hel*

len, een klein weinigje aanzetten of los drüaijen>,

tot zo lang dat , door de beweegiiig Vfin deh Wy^
iV. Deel. ^er
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zer, het Beeld van de Ster naauwkeurig over de

Ster heen gaat. Ehidelyk , wanneer men zo ver

gekomen is van het dus te doen ftryken , en dan

,

het Beeld doende famenloopen met het Lighaam

zelf, het Merk of Kantje van denWyzer niet

naauwkeurig valt op het eerfte punt van Verdee-

ling; zo moet men den Wyzer houden op dit

punt, en doen het kleine Spiegeltje een weinig

draaijen , door middel van het Armpje of Krukje

,

dat agter aan de Monteering is. Een heldere Ster

is veel beter, tot deeze tercgtftclling van het In-

ftrument , dan de Maan.

2. Het gitnpigjle oogenllik^ om de Waarnee-

nfmg te doen , is, wanneer de Maan zig hetnaafte

aan de Kimmen bevindt. Het belle van allen, zou

zyn by haar Op- of Ondergang ^ indien de Dam-
pen aan de Kimmen de Straalbreeking niet te on-

zeker maakten. Om die reden moet men, zig voor-

ftellendc den Afiland der Maan van eene Ster te

ineeten, den tyd uitkiezen, wanneer zy is tus-

Jchen 5 en 15 Graaden Hoogte, en de VVaarnee-

ming nooit doen, waanneer zy meer dan ao Graa-

den boven de Kimmen ftaat.

3. Ingevallc' men de Sterren met genoegzaam

kent^ om de gene te onderfcheiden, waar van men
zig moet bedienen , op den voorgeftelden Dag; zo

zie hier hoe men dezelve kan vinden, Weetende

,

op weinig naa, hoe laat het is, en de Lengte van

de Plaats, daar men zig bevindt, ten naaften by

kunnende giffen; zo weet men ook omtrent hoe

laat
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laat het dan is te Parys. Men moet in den Zee-

^Imanach o^-LOQ^tn de Graaden des Afftands, wel-

ken de Maan op dit Uur heeft van de aangeteken-

de Ster, en zetten het Merkje van den Wyzer
op de Verdeeling van het Spiegel-Kwadrant, wel-

ke met deezcn Afftand overeenkomt. Verbeel-

dende nu zig aan den Hemel eene regte Lyn^
regthoekig getrokken van het middelpunt der

Maan op de regte Lyn , die door de Hoornen van

de Maan gaat, of door de twee mterlle enden van

de Boog, die het duiftere gedeelte van de Maan
bepaalt ; zo moet men opmerken , welke de helder-

fle Sterren zyn , die zig in deeze regthoekig ge-

trokken Lyn, of digt aan dezelve bevinden. On-
der deeze zal men die uitkiezen , welke men oor-

deelt te zyn op den aangetekenden Afftand ; en j

om zig daar van te verzekeren ^ moet men naaf

deeze Ster gluuren door het Vifier en door het

onverfoeliede gedeelte van het kleme Spiegeltje, en,

zonder deeze Ster uit het Gezigt te verliezen, de

vlakte van het Inftrument naar de Maan keercn.

Zo alsdan het Beeld van de Maan , door het groo-

te Spiegeltje terug gekaatft, zig komt te vertoonen

op het kleine Spiegeltje, kan men geruft zyn , dat

de Ster , die den zelfden tyd door het kleine Spie-

geltje gezien wordt , de gene zy , welke men op

dien dag tot het vinden der Lengte waarneemen

moét. Zo niet j men is genoodzaakt de Proefte

herhaalen op eene andere Ster , nader of verder

ïynde , maar altyd in de Lyn , die regthoekig ftaat

ÏV. Deei,. LI G^
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op de gene , welke door de Hoornen van de Maan
paffeert.

Bj voorbeeld. Ik onderftel dat ik den 26 Mey

1754 , by Giffing zynde op 18 Graaden Lengte

beooften Parys , en ziende te agt Uuren de Maan
laag genoeg j, van voorneemen ben de Waarnee-

ining te doen die in den Zee-Almanach'iStmmgQX.Q-

kend. Ik bevind , dat de Ster , welke ik daar

toe gebruiken moet , is Regulus of 't Hart van

de Leeuw, die ik niet kan onderfcheiden. Dan
2eg ik; dewyl ik 18 Graaden beooften Parys ben ,

20 telt men te Parys i Uur 12 Min. minder dan

hier , en bygevolg is het aldaar 6 Uur. 48 Min.

als het hier 8 Uuren is. Nu vind ik in den Zee-

Almanach^ dat te 7 Uuren te Parys (een halfUur
vroeger of laater maakt in dit geval niets) de Af-

ftand der Maan van 't ïlart van de Leeuw is 24
Gr. 30 Min. 57 Sek, dat is nagenoeg 24^- Graad.

Ik ftel dan het Merkje of de kant van den Wyzer,
op myn Inftrument, op 24 Graaden, en my aan

den Hemel een Lyn verbeeldende die regthoekig

ftaat op de Lyn welke door de Hoornen van de

Maan palTeert , en met het Oog een heldere Ster

ziende in de ftrcck van die Lyn , op omtrent ao

of 30 Graaden afllands van de Maan , mik ik daar

ep met myn Inftrument, en, deszelfs Vlakte naar de

Maan keerende, doe ik haar Beeld op het kleine

Spiegeltje verfchynen, tervvyl ik nog de Star daar

door heen zie; waar uit ik befluit, dat die Ster

"Waarlyk het Hart van ds Leeuw is.

4. Om
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4. Om derl Afpand tujjchen de. Maan en eeni

Ster te meeteiij moet men altyd op de Ster mik^

ken; dat is, men moet altyd naar de Ster zien^

door hét onverfoelied deel van het kiehie Spie-

geltje, Cgelyk zo even gezegd is) en het Beeld

van de Maan^ duor het groote Spiegeltje afge-

kaatft , óp het andere deel doen verfchyncn. Doch
volgens den ftand van deeze Spiegeltjes , of naar

dat de Ster ter regter of flinkerhand van de Maan
ftaat^moct men of hetinftrumentinzynnatüurlyké

plaatzing ^ als wanneer de Spiegeltjes en de ver-

deelde Boog om hoog zyn j of omgekeerd , dat

is met de Spiegeltjes en de Verdeelingen naar oni

laag j houden : 't gene fnén gemakkelyk j door

ten weinig oefening, kan leeren.

Ingevalle de fterke glans van 't Beeld der Maan^

bp het Spiegeltje, de Ster verdwynen doet als de-

zelve nadert : zo moet men tuffchen de twee Spie-

geltjes een goed zwart Glas zetten , dat flaauw

of niet zeer donker is ; op de zelfde manier als men
die plaatft om de Middaghoogte van de Zon waar

te neemeri.

Wanneet- men den Afjiand der Maan van dé

Zon afmeet, 't geen ookdienen kan om de Leng-

te té bepaalén in de Gevallen die in den Zee-

y^/wö«<3!c^ aangetekend zyn, moet door het kleine

Spiegeltje altyd op de Maan gemikt worden, doen-
de het Beeld van de Zon, door hét groote Spie-

geltje afgekaatft j en door een zwart Glas ver^

fiaauwd, daar in vérfehynen. '

IV. Dejel. Li è ^. De
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,. 5. Degrootdemoeiclykheid, die men in deeze

Manier ontmoet, is de Hoogte van de Ster of haa-

ien AiTtand van 't Toppunt waar te neemen : zo

wegens de duifterheid van de Kimmen der Zee,

gcduurende dcaiagt , als wegens de flaauwheid

van het Beeld der Ster , 't welk alsdan , door het

groote Spiegeltje op het kleine afgekaatft, moet ge-

zienworden. Men behoort zig derhalve, zo veel het

mogelyk is , te oefenen in het waarneemen van

deeze Hoogten , beginnende voor eerlt in de Sche-

mering. Men moet zelfs niet onderneeraen , den

Affiand der Maan van de Ster te meeten , voor dat-

men gelukt zal hebben in het neemen van eene.

goede Hoogte van deeze Ster.

6. Ziehier dan, hoc men de TFaaraeemifrg zal

zoerkjiellig maahn. Wanneer de Maan tuffchen

5 en 1 5 Graadcn Hoogte heeft , en men de Ster

kent , daar men zig volgens den Zes-Almanach

van bedienen moet ; zo moet men de Hoogte van

deeze Ster, zo net als doenlyk is, waarneemen,

en tekenen volgens een gemeen Orlogie, (naar den

juirten tyd gereguleerd of niet: het is genoeg dat

het taamelyk goed zy:) het Uur, Minuut en

Minuutsgedeelte aan; hoe laat het op 't zelve was,

op 't oogenblik der Waarneeming. Vervolgens,

den Wyzer gezet hebbende op den Graad ^ (ten

Jiaaften by gevonden, gelyk § 3. gezegd is,) van

den Affiand tulTcben de Maan en de Ster; moet

men »p de Ster mtkken, dat is, naar dezelve zien

met den Vcrrekyker of het Vifier, door het klei-

ne
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ne Spiegeltje heen, en, zonder de Ster uit hec.

Gezigt te verliezen ,het Inftrument draaijen tpC;

in het Vlak, dat door het Oog en de Maan gaat;,'

en, zo dra het Beeld van de Maan op het kleine

Spiegeltje begint te verfchynen , moet m-en dea

Wyzer iets weinigs, en langzaamerhand , bewee-

gen ; tot zo lang, dat, als men de \lakte van 't

Oktant zagtelyk doet wiggelen , de Ster effen

langs den verlichten rand van delViaanfchynt teftry-

ken. Dan moet , op 't zelfde Orlogie , worden
gezien naar den juiften tyd, van 't oogenblik toen

men oordeelde dat de Ster behoorlyk langs den
rand van de J\Jaan was gepaffeerd, tekenende het

Uur , de Minuut en 't Minuutsgedeelte , daar

van aan. Hebbende dan ook den waarvenomett

jiffand^ volgens de Verdeelingen van de Boog,
op Schrift gefteld, moet men, zo dra als 't doen-

lyk is, de Hoogte van de Maan neemen ; doende

met de Kimmen, op het kleine Spiegeltje, famen-

Ipopen dat zelfde punt van den rand der Maan,
't welk men oordeelt het gene te zyn, dat de
Ster, in de Waarneeming van den Afftand

, ge-

raakt heeft, (Dit punt is nagenoeg in 'c midden
tuflchen de twee Hoornen van de Maan, en ten

anderen kan een Feil van 5 of 6, ja zelfs van 9
of 10 Minuuten, in deeze Waarneeming van wei-
nig gevolg zyn.) Op 't zelfde oogenblik, moet
jiien, volgens het zelfde Orlogie, den jtüflen tyd

der Waarmeming aantekenen. Dit alles uitge-

.voerd zynde ondpr 't verloop van 10, 15 of 20
JV. Deel. 1^1 3 IVU-
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,

Minuuten tyds , zal 'er niets meer overblyven

fian de Rekening te doen. Zo de tyd en de Lugt

het toelaaten , zou men egter nog een geheel

nieuwe Waarneeming kunnen onderneemen, en

dezelve berekenen gelyk de eerftej houdende,

vervolgens , het gemiddelde derjUitkomften voor

de gezogte Lengte.

7. Als de Waarneemer zig bevindt hheo de

Keerkringen, of meer dan 30 Graaden van de Li-

nie af, en de tyd , van het oogenblik der Waar-
nceming des Afflands van de Ster van 't Toppunt

,

geen anderhalf Uur , voor 't minfte , verfchilt van

den tyd des doorgangs der zelfde Ster door de

Meridiaan van Parys, aangetekend in den Zee~

^manach \ alsdan kan men , een oogenblik voor

dat men den Afftand der Maan van de Ster waar-

neemt , eer^ de Hoogte der Ster feilen op 10, 12

of 15 Minuuten naa, zonder dat die Feil hinder-

üyk zy : maar men behoort 'er , zo naauwkeurig

als 't mogelyk is , een andere Hoogte van waar

teneemen; zodanig dat deeze netter Hoogte, het

fchielykfte dat men kan
,
genomen worde ; 't zy

voor, 't zy na de Waarneeming van den iVffland

der Maan van de Ster , en 'er moet ten minfte

^anderhalf Uur verloopen , tuflchen het neemeii

van die Hoogte en de Paffagie van de Ster door

»t Zuiden. De Hoogte , die' voor de Meeting van

den Afiland gepeild is , zal dienen voor de Tweede,

tn Derde, en de andere Hoogte, die netter is, voor

4e EerpeBewerktng ,
gelyk ik in 't vervolg zal be-

f^hryr
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fchryven. Binnen de Keerkringen is een Uur tyds-

verloop, tuflchen den doorgang van de Ster door

't Zuidf^n, en de naaiiwkeurige Peiling van haare

Hoogte, genoegzaam.

Om dit een weinig op te lielderen, onderftel

ik, dat den ijMey 1754, zyndeop 35 Graad. a8

Min. Zuider Breedte, de Maan zig aan my ver-

toont, minder dan 10 Graaden hoog, ten 9 Uur.

30 Min. 's avonds. Daar uit blykt, dat het de

regte tyd'is^ om haar Afftand waar te neemeh vail

^QKoorn-Airvan de Maagd^ volgens den Zee-Al-

inanach. Dewyl deeze Ster , dien dag , te Pa^

rys door 't Zuiden paffeerde te 8 Uuren 54 Min.

26 Sekonden : zo zou de Hoogte, welke men te

half Tien Uuren peilde, niet bekwaam zyn tot de

Rekening der Eerjle Bewerking. M en moet der-

halve deeze Hoogte tweemaal peilen ; eens tegen

9 Uuren 30 Minuuten , op den tyd der Waarnee-

jning van den Affland, en om te dienen voor de

Rekening van de Tweede en Derde Bewerking ^

de andere, zo net als 't doenlyk zy, omtrent te

•lo 'Uur. 30 Minuuten , tot de Rekening vj\n" de

Eerjie Bewerking.

Men zou de Rekeningen veel kunnen bekorten

^

en zelfs niet noodig hebben den tyd op 't Orlogie

aan te tekenen, indien, terwyl de cene Waarr

neemer den Afftand der Maan van de Ster afmat,

een ander de Hoogte peilde van de Ster en een

derde die van 'de Maan : maar deeze drie Waar-

»;tf^w/w^5« zouden gedaan moeten worden binnen

IV. Deel. LI 4 'tbc-
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't beftek van een Minuut tyds op 't meefte; 't

welk voor Stuurlieden , die een weinig geoefend

T-yn, gantfch niet ondoenlyk is.

Tweede Artikel,

Voorafgaande Kundigheden tot de ^.eken'wg.

I, De Z/O^^r/^/j'/wwj-Tafelen , van welken ik my
hier bediend heb, zyn de allergemeenften , waar

in men vindt de LonaritJmus Sinus en Tanseihs

van Minuut tot Minuut, en de Logantjjmus Nu-r

meri van i tot loooo.

1. In al de volgende Rekeningen , zullen wy
de drie agterjie Cyferletters van de Leganthmus

aflaaten , en gebruiken niet dan de vyf voorjien
;

aütgcnomen egter in de Eerpe Bewerking^ daar wy
de zes voorfle Cyfers neemen.

3. ^tAntlinzetiJch Complement van een Logarith-

mus (fchryvende by verkorting Log. Compl. Ar.')

zal ik noemen het verfchil tuffchen een Logarith-

mus en 10,00000, of 10,0000 j naar dat deezeLo-

garithmus uit zes of vyf Cyferletters beftaat. By
voorbeeld: de Log. Sin. van 20 Gr. 30 Min. is

9,54433 ; dit afgetrokken van io,oooco. geeft

0,45567 voor het Log. Compl. Ar. van den Log.

Sin. 9,54433. De Log. Sm. Compl. van 20 Gr.

30 Min. is, 9,97159 ; dit, aigetrokken vati

-10,00000, geeft 0,02841 voor het Log. Compl. Ar.

van "'t Sin. Compl. van 20 Gr. 30 Minuuten. Die
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Verfchil krygt men gemakkclyk, met een opflag

van 't Oog , zonder de getallen , by wyze van.

Aftrekking , onder malkander te zetten ; wan-

neer men in vervolg , van de flinker naar de regter-

hand, de Cyfers fchryft, die ieder 9 maaken met
ieder Cyfer van de Logarithmus ; behalve de laat-

fte Cyfer ter regterhand, die 10 moet maaken met

de laatfte Cyfer van de Logarithmus. Dus, heb-

bende de Log. Sm. 9,54433 , fchryft nicn voor

de eerfte Cyfer van 't Log. Com^l. Ar. o, die

9 maakt niet de 9 : voor de tweede 4 , die 9 maakt

met de 5: voor de derde en vierde 5: voor de

vyfde 6; en voor de laatfte 7 , die 10 maakt met

de 3: en men heeft 0,45567. Op gelyke wyze
vindt men , dat het Log. Comfl. /Lr. van de Log.,

'Num. van 5337 is 6,2,7270, en dat van de Log,

'Num. van 357, de vyf ccrfte Cyfer? naamelyk,

7»4473-

4. In al de volgende Rekeningen
, (uitgeno-

men die van de Lerjie Bewerking') , als men de Som
fleemt van verfcheidc Logarithmns-getallcn.,{c\\rYÏt

men nooit voor aan die Som ae Tiemn , die voort-'

komen uit de Optelling van de voorfte Kolom;
maar alleen het overjchot van deeze Tienen,

Dus wordt, in het nevensgaande 9,9934
Voorbeeld, met gefchreeven32,8i9o; 9,8485
maar 2,8190. Volgens dien zelfden 9,1335
Regel zal de i, die zig voor aan de 3,8436
Log. Tang. van over de 45 Graaden

tevindt, voor niets gerekend en niet
2,,öI90

ly. DïEL. LI 5 als
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als de eerjie Cyfsr van deez;e Logarithmus aange-

Bierkc worden,

Derde Artikel,

Regelen tot de Rekening der Lengte.

Om deeze Regels op een Voorheeld toe te pas-»

fen, zo onderftel ik, dat men de volgende Waar*
neemingen op Schrift gefteld hebbe.

•" Den 16 Mey 1754, zynde op de Zuider Breed--

te van 35 Gr. 28 Minuuten, (volgens de Mid-
daghoogte van de Zon, dien dag of den voorgaan-

den genomen ; tevens agtgcevende op den Koers,

die in den naderhand verloopen tyd , Noord- of

Zuidwaards , is afgelegd) en by Giffingop 1 8 Gr. 30
Min. Lengte beooften Parys ; heb ik waargeno-

men , dat het Hart van de Leeuw 64 Gr. 1 Min.

van Top Hond, toen het 8 Uur, 34^ Minuut op

myn Orlogie was. Te 8 Uur. 41 1 Min. op 't zelf-

de Orlogie , vond ik den Afftand der gemelde

Ster, van den verlichten rand der Maan, 24 Gr.

56 Minuuten. En te 8 Uur. 45 Min. op 't zelf-

de Orlogie, heb ik den Afftand van 't midden

der verlichte Boog in den rand der Maan, van

het Toppunt
,

gepeild , 84 Gr. 49 Minuuten.

Myn Oog was 16 Voeten verheven boven do

Oppervlakte van de Zee,

Eerste
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Eerste Bewerking,

Pfft H waare Uur der Waarneem'ws ^6 vindes.'ö

1. Doet by den geptlden Afpand der Ster

van het Toffunt ^ 3 > 4 of 5 Minuuten Graads
,

naar dat het Oog een getal van Voeten verheven

is, naaft komende aan 10, 17 of 25. Voeo- 'er

dari nog 4, 3, 2 of i Min. by, naar dat deeze

Affiand van Top naaft komt aan 77 , 72 , 64 of

45 Graaden. (Beneden de 25 Graaden is 'er niets

by te voegen.) De Som geeft den waaren Afftand

der Ster van het Toppunt.

Dus doe ik by de 64 Gr. 2 Mmuuten , om dat

het Oog 16 Voeten verheven is, 4 Minuuten, en
pog 2, om dat deeze Afftand 64 Graaden groot

is; zo heb ik den waaren Afjland der gepeild©

Ster van hetTofpmt^ 64 Gr. 8 Minuuten.

2. Schryf , als hier onder te zien is ^ eerft

den ixaaren Affiand der Ster van Top^ zo even
gevonden ; zet daar onder het Comfkment van d&

Breedte of Poolshoogte , en nevens dezelve het

Log.Compl. Ar. van deszelfs ^inus : zet 'er voorts

onder den Affiand der Ster van de Noord- of Zuid-
Pöo/, naar dat de Breedte Noordelyk of Zuide-

lyk is
,
gelyk die Afftand in de Tweede Tafel

hier agter is aangetekend; fchryvende ter zyde
van dien Affiand deszelfs Log. Sin. Compl. Ar.

,

'te vinden in die zelfde Tafel. Tel dan de Graa-
den en Minuuten van deeze drie Boogcn by cl-

CV- PMh>. kaa>
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kander en halveer de Som. Van deeze helft trek

eerft af het Com^l. van de Breedte, en dan van die

zelfde heh'c den Afjland, welken de Ster van da

Poo/is, ftellende nevens icier Re^ant- deszelfs

X^og. Sinus. Tel de twee Log. ów. Comfl. /ir.

van boven, en de twee hog. Sinus, die onder

ftaan, altemaal by een ^ en halveer de Som; dit

zal zyn de Log. Sinus van een Boog, waar van

men de Graaden en Minuuten zoekt , en , die ver^

(dubbelende, zo heeft men den Af^and der Ster

p«« de Meridiaan.

VOORBEELD.
Gr.Min.

DewaareAfft.derStervanTop 64- 8

Compl.derBr, 35 Gr. 28 M.is 54.32 Lo^-.Compi.^r. 0,08913

Afft.derScer van de Zuidpool. 103-10
; 0,01157

De Som . . 221-50

De Helft . . no-55

Pier van 54 32.K. Eerde Reft. 5623 Log. Sin. 9,92052

Van'tzelveio3 io.K.2deRefl:. 7.45 — 9,12985

J)e Som dex Logaritbmen is . , 19,15107

De Helft van decze Som, . . 9,57553

Log. Sinus van . . 22-6

Verdubbeld geeft . . 44-12

Dat is 44 Graaden 12 Minuuten.

3. Breng deezen gevonden AfJIand der Ster

fan de Meridiaan , met behulp van de Eerjlfi
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Tafel, hier agter, over in Vuren, M'inuuten eö

Sekonden, tyds. Trek daar van zo veel maal lo

Sekonden af, als 'er Uuren zyn , en voorde 6 Mi*
nuuten , die 'er boven de Uuren zyn , t'elkens

1 Sekonde ; zo hebt gy den toaaren Affland def

Ster van de Meridiaan, overgebragt in Tyd.

By voorbeeld. De 44 Gr, 12 Min. van den ge»

vonden Afftand, zyn, volgens de 'Eer^e Tafel

^

2 Uur. 56 Min. 48 Sekonden. De gemelde Cor-

rectie, wegens de Vuren , is 10 Sekonden , en die

wegens de Minuuten 9^- Sekonde, om dat 'er na-

genoeg 91 maal 6 Minuuten gaan in 56 Min. 4g
Sekonden. De geheele Corrediie is dan 29^ Se-

konde , die ik , om een geheel getal te hebben ^

op 30 Sekonden neem , en dezelve aftrekkende

van den gevonden Tyd uit de Tafel, zo blyft 'et

2 Uur. ^6 Min. 18 Sekonden voor den waarenAf-
jiand d.QX Ster van de Meridiaan, in Tyd.

4. Doet by den Tyd van de Pajfagie der Ster

door de Meridiaan , uit den Zee-Almanach geno-
men , een dergelyke Correctie als de voorgaan-

de , indien de gegifte Lengte , in Tyd overga;,

bragt door de Eerjïe Tafel, beooften Parys is, of
trekt 'er dceze Corrediie af, indien de Plaats be-

weden Parys legt, en gy zult hebben den xvaaren

Tyd van de PaiTagie der Ster door de Meridiaan
van de Plaats, op welke de Waarneeming ge-
fchiedt.

Dus moet men , wegens de 1 8 Gr. 30 Min;
Lengte ^ welke men gegift heeft beooften Parys

IV. Deel
\^
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te zyn,die in Tyd i Uur 1 4 Minuuten bedraagt ,>

j2 Sekonden (dat is lo.voor het Uur en 2 voor

de 1 4 Min.) doen by den tyd der Paffagie van 't

Hart van de Leeuzv^ in den Zee-Almanach aange-

tekend op 5 Uur. 42 Min. o Sekonden, en men

heeft den zvaaren Tyd der Pajfagie van de Ster

^oor de Meridiaan van de Plaats der Waarneeming^

te 5 Uur. 42 Min 12 Sekonden.

5. Weetende derhalve hét waiare Uur van dé

Paffagie der Stef door de Meridiaan, en hoe veel

de Ster van de Meridiaan af vi^as op het oogen-

blik der peiling van haare Hoogte; zo is het klaar j

dat men daar uit beifluiten kan het icaare tfur van

dceze Waarneeming: te wceten, door den waaren

/iffland diQx Ster van de Meridiaan, in Tyd over-

gebragt zynde, te voegen by den zvaaren Tydvm
haare Paflagie door de Meridiaan , op de Plaats

der Waarneeming , wanneer de Hoogte der Ster

in 't Wejielyk gedeelte des Hemels, of beweften

't Zuiden j is gepeild , en door deezen Afftand
j

in Tyd, af te trekken van het waare Uur haarer

Paffagie door de Meridiaan, indien zy in 't Oopé-

lyke gedeelte des Hemels ftond, toen de Waar-

neeming gefchiedde.

In ciitVoorheeld TïiOQltn de 1 Uur. 5Ö Min. 18

Sekonden ,
gevoegd worden by de 5 Uur. 42 Min.

12 Sekonden^ om dat de Maan en de Ster haaren

Ondergang naderden , en dus krygt men het waa-

re Uur, toen de Hoogte van de Ster gepeild

werdt, te 8 Uur. 38 Min. 30 Sekonden j en de

wyl
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wyl het Orlogie toen ftond op 8 Uur. 34 Mm. 30
-Sekonden , zo is 't klaar , dat hetzelve 4 Minuu-
ten agter ware. Derhalven moet het waare Uur^
toen de Waarneeming op den Afiftand der Ster

gefchiedde , volgens 't zelfde Orlogie op 8 Uur.

41 « Min. aangetekend
, geweeft zyn 8 Uur. 45 Min,

510 Sekonden.

AANMERKING.
I. Wanneer men den Affaiid der Maan van de

Zon waargenomen heeft , moet men den Afftand

der Zonne van de Meridiaan , op gelyke ma-
nier , door de Hoogte van de Zon berekenen , als

voor de Ster ; gebruikende , in die Rekening
^

.der Zonne Afftand van de Zuid- of Noordpool;-

welke Afftand bekend is uit de Becllnatie van de^

Zon. Als men zig bevindt in de Zuider helft des

Aardkloot», is deeze Afftand gelyk aan de Noor-
der Declinatie met 90 Graaden daar by , of aan de
Zuider Declmatie van 90 Graaden afgetrokken,

en , in de Noorder helft of benoorden de Linie

zynde , aan de Zuider Declinatie met 90 Graaden
vermeerderd of aan het Complement van de Noor-
der Dechnatie; om dat de Afftand moet gerekend
worden van die Pool, daar men zig naaft aan be-
vindt.

2. De Boog van der Zonne Afftand van de Me-
ridiaan, in Tyd veranderd zynde door de Eerpt
Tafel ^ heeft geene Correale noodig: zy geeft in

iV. Deel.
egjjg
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eens hoe laat het voor of na den Middag was toell

de Hoogte van de Zon gepeild werdt, en byge-

volg heeft men aanltonds het waare Uur, zonder

het overige van de Rekening te doen , dat in § 3,

4 en 5, voorgefteld is : zie de Aanmerkingen aan 't

end van dit Vertoog,

Tweede Bewerki N G.

Om de Hoogte van de Ster en van de Maan over té

brengen tot die (renen 3 welken men had moeten

v/nden, opH oogeniltk, toen de Afdand
der Ster van de Maan waargeno-

men werdtt

Het is klaar
,'
dat men de moeite der Rekening

van deeze Bewerking kon fpaaren , zo dr'ie Waar-

neemers op den zelfden tyd de noodige Waarnee-

mingen deeden;enj (gelyk het altyd zeer gemak-

kelyk is de Hoogte van de Maan ten naallen by

te peilen ,) zo een Waarneemer die Hoogte neemt

op het oogenblik dat de ander den Alltan d der

Maan van de Ster afmeet , zal men niet behoeven

de Rekening te doen, die in § i. (hier volgende,)

aangeweezen wordt. Maar , indien de drie Waar-

neemingen niet dan agter elkander gedaan hebben

kunnen worden, zo zie hier, op welk een wyze men

berekent, hoe veel de Ster en de Maan gereezen of

gedaald zyn, federt het oogenblik dat men haare

Hoogten , of Alilanden van Top, waargenomen

heeft

,
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Iheeft , tot aan het oogenblik, toen ttien den Af-

ftand der Maan van de Ster ging meeten.

I. Voor de Maan. Neem den tufïbhentyd der

Waarneemingen van de Hoogte der Maan en van

derzelver AlTtand van de Ster. By de Log. Num.

van deezen tuflchentyd, geheel tot Sekonden ge^

bragt zynde, voeg 9,3689, en het Log. Sm.Comp/.

der Breedte: de Som zal de Log, 'Num. zyn van

de Minuuten , welken de Maan in deezen tus-

fchentyd is gercezen of gedaaldv

VOORBEELD.
Tuflchen 8 Uur. 41 Min. 20 Sek. en 8 Uuren

45 Min. is verloopen 3 Min. 40 Sekonden , dat

is, in 't geheel, 220 Sekonden.

ry de Log. hier van . . . 2,3424

Voeg ik . * . . 9,3689

En het Log. Sin. Compl. van 35 Gr. 28 Min. 9.9io9

Komt Log. Num, van 42 Minuuten * 1,6222

Zo veel was de Maan laager op 't oogenblik der

peiling van haare Hoogte of Affland van 't Top-

punt, gevonden 84 Graad. 49 Minuuten, dan op

't oogenblik der Waarneeming van haaren Afftand

van de Ster. Op dit laatfte oogenblik zou men

derhalve haaren Afftand van Top bevonden heb-

ben te zyn , 84 Graaden 7 Minuuten.

1. Voor ^e Ster. Neem den tuflchentyd, op 't

Orlogie , van de Waarneemingen des Afftands

IV. Deel. Mm tus-
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tuffchen de Maan eii de Ster, en der Hoogte van de

Ster, en breng denzelvèn tot Sckonden: in dit ge-

val , het verfchil van 8 Uur. 34^ en 8 Uur. 41' Mi-

nuut, dat is 6 Min. 50 Sek. of 410 Sekonden.

Neem daar van de Lo^. iVz<mert . . . 2,6128

Voeg 'er by het Log. getal . . . 9,3967

Pe Log. Sm. Compl. der Breedte . . 9,9109

De Log. Sin. van den Afftand der Ster van de Pool 9,9884.

De Log. Sin. des Afft. der Ster van de Meridiaan 9,8433

Dè Log.Sin.C.Ar. des waargen.AfU.dcr Ster van Top 0,0462:

De Som . . , . 1,7983

is de Log. Num. van de Mviuuten, welken de Ster

in den gemelden tulïchentyd was gereezen of ge-

daald. Men vindt hier 63 Minuuten, dat is i Graad

3 Min. voor 't gene de Ster van Top verwyderd

was in den vcrloopen tyd , tuffchen 8 Uur. 34
Min. 30 Sek. en 8 Uur. 41 Min. 20 Sekonden.

Derhalve zou men, te 8 Uur. 4I3- Min. op het Or-

logie, het Hart van de Leeuw hebben bevonden

65 Gr. 5 Min. van Top te Haan, dewyl die Ster,

te 8 Uur. 34^- Min. op het Orlogie, gepeild was

64 Gr. 2 Min. van Tcp.

AANMERKING.
Indien men, in de Eer^e Beuerkifig^ om het

Uur te hebben , een afo/ere Ster berekend had , dan

die^ welke men hadt moeten peilen een weinig

voor de Waarneeming des Afftands der Maan

van
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Van de Ster; in welk Geval men, in het uitwer-

ken van den voorgaanden Regel, den Affiand van

de Meridiaan , die door de gemelde Rekening

verkreegen wordt , niet gebruiken kan ; zo zal

men den Afjiand van de Mer'tdtaan^ daar men zig

\'an bedienen moet, aldus kunnen vinden.

Weetende uit de Rekening van de 'Etr^s Be-

merking , hoe veel het Orlogie voor of agter is

,

zo befluit men daar uit het waare XJur^ toen de

Hoogte van de Ster , een weinig voor de Waar-
neeniing van den Afftand, gepeild werdt. Neem
het verlchil van Tyd tuffchen dit waare Uur en

dat van de Paflagie der Ster door de Meridiaan
,

in den Zee-Almanach aangetekend j en breng het-

zelve tot Graaden en Minuuten , door middel van

de Eer^e Tafel ; gy zult den Jfjiand der Ster vatt

de Meridiaan hebben , welke in de uitwerking van

den voorgaanden Regel gebruikt moet worden.

Derde Beweeking.

Om den waargenomen Afjiand der Maan van de Sur

te zuiveren van de Feil^ welke de Straalhreê-

king in den Vampkring daar aan

veroorzaakt.

DeStraalbrecking QRefra&ie^ verkleint, door de

Voorwerpen aan den Hemel het Toppunt oog-

fchynlyk te doen naderen , de Boog van derzelver

IV. Deel. Mm 2 Af-
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Affland van elkander. Zie hier , hoe men zulks

in aanmerking mocL neemen.

I. Indien , ten tyde der Waarneeming van den

Ailland , de Maan en de Ster niet boven de 25
Graaden van Top zyn , zo is 'er geene Conscf'ie

noodig. Zo een van belden maar verder is van

Top dan 2,5 Graaden; behoeft men geen Correctie

dan voor die alleen te doen.

1. Wanneer j op 't oogenblik der Waarnee-

ming, de Maan en de Ster nagenoeg onder elkan-

der , in een zelfde Loodlyn of in een zelfde Top-

boog (laan, zo moet men uit de DerJe Tafel de

'Log. neemen van de Straalbreeking, welkenevens

het getal ftaat, dat naaft komt aan dcrzelver Af-

ftand van Top op het oogenblik der Waarnecming,

volgens de TivesJe Bezver/nfig ; van deeze Lo-

ganthmen de geiallcn opgezogt hebbende, moet

men de /('/^;«/?£; Straalbreeking <?/>;r/^/:^»van de^roo?-

pe , voegende het overfchot by den Afftand d er Maan

van de Ster.

Dus zou men, \wons Voorhee/J, indien deMa^fj

naauwkeurig, of ten naaften by, onder de Ster gc-

ftaan had , by de Boog des Afilands hebben moeten

voegen 6 Min. 49 Sck. ,het Verj^cbil tuflchen 8 Min.

^^ Sek. , dat het getal is van de Log. 2 , 7280 der

Straalbr. van 84 Graaien Iloogte , en 2 Min. 6

Sek. het getal van de Log. 2 , 1000 der Straalbr.

van 65 Graaden Hoogte.

3. In alle andere Gevallen , wanneer de Aflland

der
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der Ster van Top meer bedraagt dan 25 Graaden,

is dit de jilgemeene Regel, tücgcpaft op het meer-

gemelde Voorbeeld.

De Afltand der Maan van Top , Gr. Min.

volgens de Twee^t Bewer-

king gevonden. . . Z.%- 7

De Aflland der vSter van Top . 65-5 Log.C.Ar. 0,0424

Dewaargen.Afll.derSt.v.deMaan 24-56 ' 0,3751

De Som is . . . 174- 8

Van de helft daar van . 87- 4

Trek den Afft. der Sc.van Top. Reft 2159 Log. Sin. 9 5733

En den waargen. Afll. der Maan, R. 62- 8 9.9465

Alle die Logarithmen byeen geteld, komt . 19.9373

Waar van de helft, Lo^-, Sm, van 68-29 . 9,968ö

Verdubbeld geeft . . 136 58

Dat is 13Ö Graaden 58 Minuuten, voor den

Hoek aan de Ster, zo genaamd ; waar van men het

Verfchil met 90 Graaden necmen moet (trekkende

het kleinfte van het grootfte) , en voegen de Log.

S'/mis van dat Verfchil by de Log. der Straalbr. ,

welke , volgens de Tierde Tafel, behoort tot den

Af(land der Ster van Top : de Som is de Log. der

CorreElie voor de Ster; waar van het getal, opgezogt

zynde , gevoegd moet worden by den Affiand

der Ster van de Maan, zo wanneer de Hoek aan de

Ster kleinder dan 90 Graaden , doch daar van af-

IV. Deel. Mm 3 ge-
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getrokken , wanneer de Hoek aan de Ster grooter

dan 90 Graaden is.

Dus vind ik het Verfchil tulTchen 90 Gr. en 136

Gr. 58 Min. te zyn 46 Gr. 58 Minuuten, waarvan

de Log. Sinus ^ zynde 9,8639, gevoegd by 2,1000

1-éOg. van de Straalbreekwg, welke nevens 65 Graa-

den ftaat; komt 1,9639, Log. van 92 Sek. of i

Min. 32 Sekonden; die men moet aftrekken van

G 4 Gr. 56 Min. om dat de Hoek aan de Ster ftomp is j

blyft 24 Gr. 54 Mm. 28 Sekonden, voor den Af-

ftand ^ezwivevd van de Straalbreeking der Ster.

Om dien Afftand ook van de Straalbreeking de?

Maan te zuiveren, zo gaa verdpr aldus te werk.

De Afftand der Ster van Top , Gr.Min.

volgens de Tweede Bewer'

IcfM^ gevonden. . .' <^5- 5

De Afft,derMaanvanTop, alsbov. 84- -j L^og.C.Ar. 0,0023

De waarg.Afft.derMaanv.de Ster 24-56 0,3751

De Som is . , . 174 8

Van de helft daarvan . i<7- 4

TrekdenAfft.derMaanv.Top.Reft 2-57 La^. Sin. 8,7113

En den waargenomen Afftand der

' Maan van de Ster. lleft . 62- 8 ——— 9,^465

Alle die Lo^ariJim.by een geteld, komt . . 19,0354

Waar van de helft , tfOg. Sinus van 19-14

9,5177
Verdubbeld geeft. . ,. 38-28

Dat is 38 Graaden 28 MinuutcN. Dit noem

ik den Hoek aan de Maan, waar van het Verfchii

met
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»7et 90 Graaden en daar van de Log. Sinus geno-

men zynde , telt men die hy de Log. van deStraa/-

Ireekwg ^ welke volgens de Derde Tafelhc\\ooxl

'tot den Af^and der Maan-van Top: de Som is de

Corre&k voor de Maan, hy te voegen als de Hoek aan

de Maan fcherp en afte trekken als die ftomp is.

Dus neem ik het Verfchtl van 3 8 Gr. 2, 8 JM in. met

90 Graaden, dat is 51 Gr. 32 Minuuten, en doe

deszelfs Log. Sinus, zynde 9,8937, by 2,7324^

de Log. van de Straaloreeking , welke behoort tot

het getal, dat naaft komt aan 84 Gr. 7 Min. in de

Derde Tafel (*): de Som 2.,Ó!26i, is de Log. van

423 Sekonden , of 7 Min. 3 Sekonden , welke men
tellen moet by den reeds verbeterden Afftand, 24

Gr. 54 Min. 28 Sekonden, en men krygt 25 Gr. i

Min. 31 Sekonden j voor den Af^and, van de

Straalbreekingen der Ster en van die der Maan , bei-

den, gezuiverd.

..-.VlER.-

(*) [Indien men 't gemiddelde neemt van de Logarith-

nen, die nevens 84 Gr. o Min. en 84 Gr. 30 Min. in de

Tafel aangetekend zyn, (mids het eene in plaats van 2,

7280, ftellende op 2,7290, gelyk uit het beloop duidelyk

blykt te moeten zyn) , dan kiygt men voor 84 Gr. 7 Min.

2,7363',,- hier by tellende 9,8937, zo komt 'er 2,63001,

de Log. Num. van 427 Sekonden, of nader 426? Sekon-

de, dat omtrent 35 Sekonden meer zou zyn, en bygevolg

kan dit weinig of niets op de geheele uitkomll; maaken.}

IV. Deel. Mm 4
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Vierde Bewerking.

Om den verbeterden Af^and »og te zuiveren van d»

Uitzverkivg van '/ Verjchlzigt.

Voeg by een , de volgende LogarhJmen.

De Log. Sin. van het Verfchil tuOTchen go Graa-

den en den Hoek aan de Maan . . . 9,8937

De Log. Sin. van den Afftand der Maan van Top 9,9977

De Log. Nim. van 't Verfchilz. uit den Zee-Alm. 3,5418

De Som is Lo^. iVzon. van 2711. . . 3,4332

Dat is 45 Min, 11 Sekonden, voor de Corre&js

van '/ Ve/fchih}gt; welke men moet aftrekken van

den Affiand, door de Derde BezverkiMgvevhcterd^

indien de Hoek aan de Maan fcherp of kleiner dan 90

Graaden is, maar 'er byvoegcn , als de Hoek aan de

Maan ftomp is ofgrooter dan 90 Graaden.

Derhalve, de Corre&ie hier aftrekkende van den

iaatfl: gevonden Affiand :, 25 Gr. i Min. 31 Sekon-

den , zo krygt men voor den waaren Afjland^ uit

het middelpunt der Aarde gezien, 24 Gr. ló Min.

20 Sekonden.

Wanneer , op het oogenblik der Waarneeming

van den onderlingen Afftand , de Maan en de Ster

nagenoeg in een zelfde Topboog , of de een onder

de andere. Honden, zo zal 't genoeg zyn, de

X.09-. Sir>us van den Afjland der Maan van Top te

VOC--
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voegen by de Log. van 't lionjontaale Verjchihigty

en de Som is de Log. van de Corrccf}e, welke gedaan

moet worden by den waargenomen Aflland der

Maan van de Ster , ingevalle de Ster onder de Maan

is, maar van dien Aflland afgetrokken , als de Maan
is onder de Ster.

Vyfde Bewerking.

Om de Lengte van de Plaats, daarmen de JVaarnee-

ming gedaan heeft j, te vinden.

De uitkomft der voorgaande Bewerkingen geeft

den waaren /ifjiand der Maan van de Ster, uit heC

Middelpunt des Aardkloots te zien, onder deMe-
ridiaan van de Plaats der Waarneeming, 24 Gr.

16 Min. 20 Sekonden, te 8 Uur 45 Min. 20 'Sek.

waaren Tyd: daar blyft nu nog over , dat men wee-

te , op welk Uur , volgens de Meridiaan van Parys^

de Maan en Ster, uit het Middelpunt der Aarde te

zien, op dien zelfden Aflland van elkander zyn ge-

wcell. Nu was, volgens den Z^^-y^/w^/wr/;, die

Afftand aldaar, te 7 Uuren, 24 Gr. 30 Min. 37
Sek., en te 8 Uuren, 23 Gr. 56 Min. 39 Sekonden;

7.0 dat de gezogte Tyd zig bevindt tuilchen 7 en 8

Uuren. Om denzclven net te hebben, zo trek 24
Gr. 16 Min. 20 Sek. af van 24 Gr. 30 Min. 37 Se-

konden; blyft 14 Min. 17 Sek. voor het gene ten

7 Uuren te kort kwam, dat de Afjland te Parys

IV.Deei^. Mm 5 niQE
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niet net als de waargenomen Affland ware. Om
dan te weetcn , hoe veel Tyds 'er nog vereifcht

werd , om dien Affland te Parys even groot te heb-

ben als op de Plaats daar men de Lengte van zoekt

^

zo doe de Nmn. Log. van 857 Sekonden (dat is 14

Min. 17 Sekonden), dien men vindt in de Lo^. Ta-

felen 2,9330, by de Log. 0,2471 , die men in den

Zee-Almanach zoekt op den 26 Mey^ dag derWaar-

neeming, tuffchen 7 en 8 Uuren; en de Som, 3,

1801 is de Log. Num. vani5i4Sekonden of25 Min.

14 Sek. Tyds, Derhalve was , onder de Meridi-

aan van Parys, te 7 Uur, 25 Min. 14 Sek. de /if-

pand der Maan van ^tHart van de Leeuw 2.^ Gr. 16

Min. 20 Sekonden : nu hadt men ze zodanig bevon-

den, onder de Meridiaan van de Plaats derWaar-

neeming, te 8 Uur. 45 Min. ao Sekonden : zodat

het Vetjchil der Mertdiaanen is i Uur. 20 Min. ó

Sekonden , dat, volgens de Eerjle Tafel ^ uitmaakt

20 Graaden i^'^lmwwx.yoor de Lengte van dePIaats^

daar de Waarneeming op Zee gedaan is, beoojlen

Parys, dcwyl het 'er laater dan te Parys is

geweeft.

WWVWWvww

E E R-
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EERSTE TAFEL.
Tot ov&rhreng'ing van de Graaden in Tyd,

Gr. Uut. Min.

(
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DERDE TAFEL.
Tot ver^oefins: van de Straalbreeking^.

Atlt /.Top
Gr. Min,
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Uittrek ZEL van den

ZEE-ALMANACH.
A.i7j+,z5 Af«r, 't Leeuwshart.
Waare
Tyd te

Parys, 's

avonds
uur M.s.

4-

5-

0-0
0-0

6- 0-0

7-

8-

9-

Af'ft. van
den ver-

lichten

Maanst.
Gr Min S.

0-0

0-0

0-0

59-42 50
39-14-51

38-40-54
38- 6-58

37-33- 3

36-59- 9

Het
propor-
tionce-

Ie deel.

in Log.

0,2i69
0.2473
0,2475

0,2477
0,2480

5-46-3 Paff. doordeMer.
't Verfchilzigt, Log. 2,5390

Den 17 Mtjr , de Zou.
's Morgens.

6
'

7-

8-

9-

10

0-0
j
62-57- 2

0-0 '63-29-20
0-0 64- 1-40

0-0 64-34- I

0-0 65- 6-22

0,2689
0,2685
0,2683

0,2683
0,2681

II. 0-0, 65-38-44, o'2ö8
12- 0-0! 66-11- 6J '

°^

Afft.vd.NP. 68(Jr.4iM,
Z.P.iii — 19 —

't Verfch ilzig t, Log. 3, 5426

i'en zg Ait/ , de Zon.
'< Morgens^

6
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AANMERKINGEN
Ontrent de Regelen her voor omgegeven,

JDeeze Aanmerkingen dienen maar voor de ge-

nen , die genoegzaam ervaren zyn in de Theorie,

om de Redenen te Ivunnen begrypen , welken ik

hier zalgeeven van eenigendervoorguandeBewer-

kingen.

1. De voornaame Reden, om welke 'er bh 50^,

is gezegd, dat men de Maan waarneemen raocft,

toanneer zy digt aan de Kimmen jlaat^ is de moeie-

lykheid om den Zigteinder der Zee geduurende de

Nagt te onderfcheidenCzie bl. 504.) en derhalve, als

de Waarneeming gedaan kan worden in de Scheme-

ring^ wanneer de Kimmen zig nog duidelyk ge-

noeg vertooncn, tcrwyl de Sterren zigtbaar zyn

,

zal dit het allergunïtigfte Oogenblik zyn , hoe hoog

ook de Maan alsdan zig bevinde.

2. De Reden der Correctie^ die men op bl. 52,1.

in \ werkftelt, is dat, dcwyl het Etmaal, ofde

Omvoenteling van den Sterren-Hemel^ niet van 2 4Uu-

ren is, gelyk die van de Zon, maar van 23 Uur.

56 Min. 4 Sekonden, een Boog van i5Graaden,

voor de Sterren , niet overeenkomt dan met het

vierentwintigjle gedeelte van 23 Uur. 56 Min. 4 Se-

konden, zynde 59 Min. 50 Sekonden, en dus 10

Sekonden minder dan voor de Zon.

3. De Rekeningen van de Timede Bewerking

(bl. 524.3 zyn gegrond op de betrekking der veran-

de-
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dering van Tyd tot de overeenkomftige verande-

ring in de Hoogte der Sterren of andere Hemel-

Lichten. Deeze Betrekking wordt gevonden door

de Differentie-Rekenmg der Fotwulen , die de Over-

ccnkomft influiten, welke 'er is tuffchen de Boo-

gcn en de Hoeken van den Klootjchen Driehoek
^

welke dient om de Hoogte der Sterren te bere-

kenen.

4. Op die zelfde Rekening zyn de Regelen ge-

grond van de Derde en Vierde Bewerking.

5. Men kan de Rekeningen van de Tweede Be^

tcerking ontgaan , door tweemaal de Hoogte te

peilen van de Ster en van de Maan, en, op \
Orlogie het oogenblik van ieder Waarneeming

aangetekend hebbende , vervolgens , door hetƒ/-o-

fortioneele deel ^ de Hoogte te berekenen, welke,

de Maan of de Ster moeten gehad hebben , op 'c

oogenblik van de Waarneeming des Afftands van

elkander. Dit behoort voornaamelyk in 't werk
gefteld te worden , wanneer de Maan hoogerftaat

dan 20 Graaden , om dat de Regel van de Tweed»

Bewerking haar onderftelt digt aan de Kimmen te

wwy

IV, Deel, NA-



NADER BERIGT
VAN DEN Heer,

NIKOLAAS STRUYCK,
WEGENS DENKOMEET

van 'c Jaar 1757.

IK heb reets over deeze Komeet gefchrceven

Qa) ; doch naderhand gezien (/-) dat de Hr.

Bradley denzelven waargenoomen heeft van

den ia September tot den 17 Octoter i'j^1 : Hellende

dat een gedeelte van zyn weg een Parabole was ^

zoo heelt dien Heer daarvan de eigenfchappen bc-»

paald, als volgt,

1. De Komeet is in 't Perihelium geweeft Oclo-

ler 2 1 , te 7 uuren c^^ minuuten , middel (ofgelyke)

tyd van Greenwicii.

2. De Helling tuffchcn de Koraeets weg en

't Vlak van de Ecliptica, 12 grad. 50 min. iofek.

3. De Daalende Knoop in V 4 gr. 12 min. en

50 fêconden.

4. De Plaats van 't Perihelium in il 2 gr. 58

min. o fekonden: 't zelve was van de Daalende

Knoop 88 gr. 45 min. 10 fekonden.

5. De
(a) Zie bladz. 292 hier voor.

(i) Tram. Fbilofopb. Vol. L. Part. I. pas. 408.
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g. t)eLogarkhmüs van den afftand tiilfcheh 't Pe-

rihelium en deZon 4,528328, dat is 33754^ van die

deelen , waar van 1 00000 den middelafftand tuiTchen

de Zon en de Aarde uitmaaken. De raiddelloop van

de Komeet in een dag, in Logar. getallen 0,667636.

6. DeLoopomde2on,met de order der Tekenen.

Ziet hier de Waarneemingen , vergeleeken met

ie uitreekeningcn , volgens de voorfchreevenThe-

en hoe veel ''t verfchil is met dezelve ; (Ooric

J^o 1757 [Waarge-
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D E-

-UI T WE R K I N G E N
VAW

ZEEP EN KALKWATER

,

TE GENDEN STEEN:
aangetocDd in 'c Geval van wylcn den

Hoog Edelen Heer

HORATiO WALPOLE,
Geixezcn Extraord. Ambajfadeur en Minijler Pleni-

potentiaris vafi zym Groot Brittannifcbe Majejieit ^

aan 't Franfcbe Hof en by de Siaaten Generaal
^

Pair van Groot Brittannie^ rfmjFebruary

1757 overleeden.

'^'^'WWo g- o Si g> g e j^ 000 o o iS o Sfc
"5""g:^

X.

Be/}gtvan den Hoog Eue/e/i Heer'W ALFOL-e, door

hem zelf hejchreeven en aan de Komnglyh Socte--

teit zan Londen overhandigd in April 1 750 Qd).

T^'^Mtrcnt agttien Jaaren geleeden , tervvyl de

V_^ Kuning icHampton-Courtzyn. verblyfhieldt,

werd ik aldaar bevangen met een Kwaal, die mea
enkel oordeelde een Vlaag te zyn van Kolyk; de-

wyl ik , nog zeer jong zynde , aan dat Ongemak

on-

(a) Pbilofopb. Tra7isa£l. Voor 't Jaar 1751,'pas. 43-
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'

onderhevig ben geweeft; en de Geneesheeren be-

handelden my op dien voet. Eenige dagen daar

na, volkomen herfteld zynde, gebeurde het, dat;

ik , op zekeren morgen myn Water maakende ,

«en Steentje in de Pot loosde, omtrent van groot-

te als een Gerftkoorcntje: 't welk zonder twyfel,

terwyl het in de Ureter lag, de Kolykpyn, die ik

Toelde , zal veroorzaakt hebben. Van dien tyd

af was ik dikwils gekweld met zwaare Vlaagen

van die zelfde Pyn , welke duurden, totdat, door

Terpenthyn-Klyfteeren en andere verzagtende

Middelen, een Steen was uitgebragt.

My geraaden zynde, ieder morgen ten minfte'

een Pint Huy te drinken, van Melk door Cretnvr

Tartan gefchift ; en deezc raad gevolgd hebben-

de van 't begin van iW^ tot aan JSovemher, bevond

ik my ten einde van twee Jaaren, (geduurende-

welken tyd de Fynen dikwils wederkwamen en;

overgingen , op gelyke wyze als voorheen ,) ein-

delyk volkomen genezen. Want, jaarlyks aan-

houdende met het drinken van de Huy, bleef ik'

vry van deeze Pynen, ontlaftende flegts , by tydl^

en wylen, eenig rood Zand, tot aan 1747. Iti'

den voortyd van dat Jaar, my in de Stad bevin-

dende ten huize van een Vrind, om *er 't Mid-=r

dagmaal te houden , en myn Water moetende ma-

ken , loosde ik byna niets dan zuiver Bloed , en zcy

van tyd tot tyd, bykans dat geheelejaar : ikmoeft,

fomtyds by zeer korte tuflchenpoozingen myn
Water loozen , dat zelden geheel helder wasj'door-

IV. Deel. Nh a gaana
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gaans min ofmeer van onnatuurlyke koleur, dik-

wils met groote Pyn en eenig Zand verzeld. Dat
geheele Jaar door , tot den volgenden Voortyd , ge-

bruikte ik verlcheiderley dingen van eene ver-

zagtende en verkoelende natuur^ welken het on-

noodig is op te noemen; zonder eenige goede uit-

werking, 's Winters daar aan, in de Stad zyn-

dc , bevond ik my van dag tot dag dimmer, en

fc4ioon ik niet altyd Bloedig of Koffy -kleurig Wa-
ter loosde, was nogthans myn prikkeling tot Wa-
teren menigvuldiger, en het werdt, na'tfchiclyk

uitvloeijen van een Lepel vol Water
, geheel op-

gcftopt, met by uitftek zwaarc Pyn, gaande ver-

gezeld met een Tenesmus en eene Jeukt aan 't end

van de Schaft. De Heelmeeller Ranby, en de

Apotheker Graiiam, my dikwils bezogt en ge-

duurig berigt gehad hebbende van myne Kwaal en

de Toevallen, die dezelve vergezelden ; verklaar-

den beiden, dat 'er een Steen in myn Blaas moeH

zyn.' Ik was gewillig om gefondeerd te worden,

maar dewyl ik geen denkbeeld had van my te laa-

ten fnyden , keurde de Heer Ranby zulks af, om
g€Cn onnoodige Pyn te veroorzaaken, vaftftellen-

de, dat 'er genoeg zekerheid van was. Lord Bar-

rington, hoorende vanmynKwaai, was zo goed

van my te zenden , zo ik meen het Vyfde Deel

der Proeven en Waarneemifigen van de Schot[ch Ge-

meihundizm ^ bevattende Doktor Whttts Berigt

wegens de goede uitwerkingen, welken het ge-

bruik van Zeep en Kalkwater hadc gehad , in Ge-

val
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Tallen aan het myne gelyk ; met rerftandige

Aanmerkingen en Onderrigtingcn , betrekke-

lyk tot die wrecde Kwaal en derzelvcr Genees-

middel. Ik las ze met groot genoegen , en zou

aanftonds daar toe zyn overgegaan ; maar myne Fa-

milie, verfchrikt door de doodel}dceiiitwerkingen ,

welken Doktor Jurins Lixivium gehad heeft op

v/ylen Lord Orford, wilde niet toelaaten, dat

ik hier in myn genegenheid zoude volgen.

Terwyl ik een zwaarc Vlaag had , werd ik be-

zogt door den Graaf van Morton, die,

hoorendc wat myne Kwaal was, my Bcrigt gaf

van den grooten dienfi: en volkomenc Geneezing-,

welke de Heer Sümmers hadt genooten in het

loozen van een Steen, diehem veclejaaren geplaagd

fcadt , door Kalkwater te voegen by de Zeep , na

dat die ccnigen tyd , vrugteloos, door hem ge-

bruikt was.

DitVoorbeeld, gepaard met de aanmoediging van

tien Heer Graham, myn Apotheker, deeden

ray een vaft Befluit neemen om die manier te vol-

gen , en daarom , voor dat ik uit de Stad ging , las

ik zeer dikwils Doktor Wiiytts W^crk, genaamd

Proeve omtrent den Steen CEfpty on the Stone).-

In Maart 1748 begon ik de eerde maal, met

dagelyks in te neemen een half Once Alikantfe

Zeep, tot Pillen gemaakt met Syroop van Heems-

wortel , en daar op te drinken omtrent een Pint

Kalkwater van Oeftcrfchulpen , mengende daar

onder een Lepel vol Melk ^ en ook een Lepel vol

JV. Deel. Nu 3 Melk
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Melk daat op drinkende , om de walgelykhcid van

de Smaak weg te neemen.

Op den Weg, terwyl ik naar 't Land reedt,

in de Mey-Maand van 't zelfde Jaar , had ik een

allerhevigfte Vlaag te Newfort , maakende Bloe-

dig Water , met verfcheide ophoudingen by korte

tuffchenpoozen , vergezeld met ondraaglyke Py-

nen , die my in zulk een trap byblceven , dat ik

niet veelen kon , dat de Paarden meer dan voet-

ftaps gingen ) over de twintig Uuren gaans , tot

dat ik op myn Hofftede kwam.

Na myn komfte aldaar , bevond ik my eenige

Dagen redelyk wel, maar de minfte beweeging

in ceti Koets, of zelfs in 't wandelen, bragt my
het Ongemak aan. Ik was altyd, 't welk zeer

aanmcrkelyk is, geheel vry, wanneer ik te Bed

!ag, maar moeft, zo dra ik opgeftaan was, gaan

zitten , en durfde niet uit myn Armftoel komen

,

dan by noodzaaklykheid. Inmiddels hield ik aan

,

met Zeep en Kalkwater te gebruiken, vergroo-

tende by trappen daar van de veelheid ; zo dat ik

zelfs, op verfcheide tyden, dagclyks innam een

Once Zeep en drie Pinten Kalkwater , onder een

naauw keurige regelmaat van Spys en Drank. Na
eenige Maanden , kon ik myne gewoone bewee-

gingen met veel gemak Avaarneemen \ doch nooit

durfde ik ver wandelen , en in 't geheel my niet

in een Rytuig begeeven , houdende my zo ftil als 't

-doenlyk was, tot da;t ik vcrpligt zouzyn naar 'c

Parlement te gaan.

Kort
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Kort voor 4it ik het Land verliet , bezogt my
de Heer Ranby; die, fchoonik, ccnigen tyd

lang,, geen Pyn of toeval van myne Kwaal ge-

voeld had, my egter raadde, op geencrley wyzc

naar de Stad te gaan , dan in een Draagftoel. Nog-

thans, een gemakkclykRytuig hebbende laaten ma-

ken, ondernam ik den 20 Novemhr 1748 de Rei-

ze, welke zodanig geregeld was, dat'dePaardei;

niet fnelder dan voetftaps zouden loopen , en maar

zes Uuren gaans op een Dag afleggen.

Het koude Weer j en de verdrietclykheid van

zo langzaam voort te gaan, maakte dat de Koet-

fier het fomtyds op een drafzette ; 't welk ik wel

merkte, doch, geen Ongemak bevindende, hem
niet tegenhield. De geftelde Ruftplaatzen wer-

den in agt genomen ; maar de twee laatfte Dagen,

en inzonderheid den allerlaatften , drec^f de Koet-

fier, van Harkw tot Wh'itechapel ^ de Paarden zo

fnel voort, als zy het ooit zouden kunnen uithou-

den , en egter* had ik niet het minfte Ongemak.^

Ik nam te Whitechapel qqw Draagftoel, en gebruik-

te den geheelen Winter niets anders, blyvende

geduurig zeef wel: maar, omtrent twee Maan-

den na dat ik in de Stad gekomen was , voelde ik

in 't Wateren een weinig Ongemak, en loosde,

in twee of drie Dagen, met myn Water iets van

platte gedaante en omtrent van grootte als eeti

Stuivertje , bedekt met een zagt wit Sly ra ; 't welk,

droog gcv/orden zyndc , vollcomen van cenc Stce-

IV. DEELi Nn 4 ni-
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nige zelfftandigheid was. Naderhand ben ik nooit

gekweld geweeft met het minde Toeval van die

wreede Kwaal, en bevond my zelf, 't voorlec-

den Jaar, op 't Land zo wel ; dat ik, tegen den

raad van alle myne Vrinden , in myne Koets een

Rcize ondernam naar Chatswortb in 't GraatTchap

Derby , zynde ten minften zesenveertig Uuren

gaans van myne Buitenplaats afgelegen, om by dert

Hertog van Devonshire een bezoek af te leggen.

De Paarden gingen met zo een vollen draf, als zy

bekwaamlyk konden , naar dat de Weg was : ja

de laatfte drie ofliever vyfUuren gaans, vanü/nA

vi'tck tot aan Chatsivorth , een zeer oneffen en Stee-

nigc Weg , ontzagen wy noch ons zelf noch on-

ze Paarden; zo dat het hard ftooten op de Stee-

rcn de Veeren van myn Koets deedt breeken.

Dit alles, egter,gafmy het minde Ongemak niet,

en ik ben federt, altoos, ten opzigt van myn voo-

rige Kwaal, zo wel geweell als ooit in myn ge-

heelen Leeftyd; maar ik heb nu en dan , na dat ik

een lange poos in 't Huis der Gemeenten had ge-

zeten , eenig rood Zand geloostl.

Devvyl ik, geduurende myn Kwaal, nooit be-

fpeurd heb, dateenige Schilfers van een Steen door

my geloosd zyr»; behalve die eene, waar van ik

zo even meldde ; en ik nooit met eenig Inftru-

ment ben gefondcerd : zo was ik niet verzekerd ,

dat het de Steen ware, dan door de Toevallen,

die ik voelde, en volgens he.t oordeel vfin den

Heel-
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Heelmeefter en Apotheker , die my oppaften , uit

decze Toevallen. Maar het is zeer aanmerkelyk,

gelyk ik te vooren heb gezegd, datikdeezeToe^

vallen nooit kreeg, terwyl ik te Bedde lag, en

niet zo hevig in myn Stoel zittende, als wanneer

ik op de Been was; waar uit het fchynt , als of

het poftuur een groote verandering maakte. Dit

zou, zo my dunkt , zodanig niet kunnen geweeft

zyn, indien ik alleen met een fcherp Scheurbuikij

Vogt was geplaagd ge weeft. Ik moet het aaa

de Geleerden in de Geneeskunde overlaaten, zul-

ke Befluiten , als hun beft dunkt , uit deeze opreg-r

te Befchryving van myn Geval op temaaken. Ik

meen , my heugt in eenige van Doktor Whytts
Waarncemingen gelezen te hebben, dat, indien

het Geneesmiddel den Steen niet mogt breekenof

uitbrengv-n , hetzelve dien kon bekleeden met een

zagten Rok als van Fluweel, waar door defcherp-

te van den Steen verftompt en hy belet werdeec-

nig deel van de Blaas te kwetzen. Dit zalwaar-

fchynlyk myn Geval zyn, indien ik daar nog een

Steen heb , en derhalve houd ik aan , met dagelyks

een derde deel te gebruiken van deZeepen'tKalk-

water , dar ik te vooren gebruikte , toen ik d^

geheele veelheid innam,

IV, Deei*. Nn 5 2,



BSo De Uitwerkingen van Zeef

2.

'Vervolg van ^t Geval van den llm- Walpole , ten

opzigt van den Steen
^ Jedert zyn eerjïe Bertgt: aan

de Soctete'it voorgelezen den 28 Mey 1752 (/»}.

Na dat ik my zelf, twee Jaarcn agtereen , vol-

komen wel bevonden hadt, en vry van alle Toe-

vallen myner voorige Kwaaie, hebbende eenigen

tyd niet racer dan de helft gebruikt der Zeep en

Kalkwater , die ik te voorcn innam : zo kwam
ika in November 1750, van 't Land in myn Koets,

op den gewoonen Reistred , zonder het minfte

Ongemak. Doch my verftout hebbende dikwils

in de Koets te ryden , na dat ik in de Stad geko-

men was, over de Steenen ; begon ik , nu en dan ,

weder de Toevallen te krygen van 't zelfde On-

gemak; 't welk door allerley bèvvecging, behal-

ve die van 't gaan in een Draagftoel, zelfs wan-

neer ik maar iets van belang wandelde , zeer ver-

ergerde. En , door alleen in myn Charret te ry-

den ^ door de twee Parken naar KsnJJngton^ niet

over de Steenen ; vond ik my grootelyks aange-

daan, moetende menigmaal, tegen myn wil, Wa^
t?ren, zomtyds Bloedig, vergezeld met fchielj^kc

Oplloppingen en hevige Pynen. Naderhand ge-

bruikte ik de voorzorg , van te vaaren tot aan de

oude Zzvaan, en van daar my in een Draagftoel tot

. .(I>) Pbilofaph, Tmisa^, vooi 't jaar 1752, pag. 472.
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Wh'ttechapel te laaten brengen , alwaar ik my be-

gaf in een Charret, voorzien van de befte Fran-

Iche Koecsveeren, om naar rayne Hofflede te rei-

zen met Mevrouw Walpole , omtrent Sc. Jan

laatftleeden. Eer ik egter ter halver weg van Ep-

fing was gekomen , fchoon de Paarden maar een

zagten tred gingen, voelde ik een zo groot On-
gemak , vergezeld met die zelfde zwaarc Toeval-

len , als ik ooit te vooren had gehad. Deeze Toe-

vallen bleeven my de gehee^e Reize by, vier da-

gen agtereen, met geen of weinig vermindering,

uitgenomen terwyl ik in 't Bed was ; daar ikhe^

te vooren , na dat ik ecnigen tyd had gelegen

,

die geheele nagt volmaakt gcmakkelyk plagt te

hebben. In het tillen uit myn Koets, bydeaan-

komfte op myn Buitenplaats, had ik Avaarlyk een

wreede Vlaag : maar, na dat ik eene nagt gerufl

en my zelf verfchcide dagen zo ftil als 't docnlyk

was gehouden had , bevond ik my weder volko-

men wel. Dewyl ik nooit in een Koets ging

,

en niet veel wandelde, geduurende myn geheele

verblyf op 't Land in 't voorleeden Jaar, omtrent

vyf Maanden agtereen; zo heb ik het minfte Toe-

val, van Ongemakkelykheid zelfs , niet gehad.

In November laatftleeden , weinige dagen voor

dat ik myn Buitenplaats verliet , deed ik een toer

of twee rondom myn Park in myn Charret , vry

van Fyn ; 't welk my aanmoedigde , om de Rei-

ze naar de Stad weder te onderneemen in het Ry-
tuig , met korte.rakken en ftapgaans ryden. Dus

IV. DeelI bragt
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bragt ik het , in vyf dagen , tot aan Witechape/^

zonder het minfte Ongemak op den geheelenTogt :

ik heb 'er ook niets van gevoeld fedcrt myn kom-
fte in de Stad en ik blyf wel, neemende dagelyks,

gelyk ik fteeds gedaan heb , federt ik de laatfte

maal naar 't Land reisde, de gehcele veelheid Zeep
en Kalkwater in, die ik voorheen gebruikte.

Brief van]Qhr\. Pringlc, Med. Domoren Lid derKe-

li'ingl. Sociëteit^ ört« Dr Robert Whytt, Pro-

fejjor /n de Geneeskunde op de JJniverfite'it van E~
denhur^ , raahnde het Geval van den Heer "Wal-

pole.- gejchreeven iy/V Londen, demz February

1757 CO-

Ik verbeeldde my, MynHeer, dat gy, op het

hooren van 't Overlyden des Lords Walpole,
begeerig zoudt zyn te weeten ; den Haat der ge-

zondheid van zyne Lordfchap , federt den tyd,

toen hy zyn eigen Geval publiek maakte : of hy in

't gebruik zyner Geneesmiddelen , tot het laatfte

toe ,had aangehouden : van welk een Ziekte hy ge-

ftorven ware ; en , indien men zyn Lyk geopend

had , welke de toeftand van zyne Blaas en Nieren

mogte zyn ge weeft. Ik heb naar alle die Omftan-

dighcden, zo naauwkeurig als het doenlyk was,

on-

(r) Plilofojb. TransaS. voor 't Jaar 1757, pag. 205.



E>- KalkWATER, tecen ben Stees. 55^

ondcrzogt , en ik hope in fiaat te zullen zyn, om
U, aangaande de meeften derzeiven, eenig vol-

doende Berigc te geeven.

Voorleeden Jaar, in Kaart ^ omtrent tien Maan-
den voor zyne Lordfchaps dood

, gebeurde het

,

dat ik hem ontmoette ten huize van een Vrind ,

alwaar hy ter Maaltyd was. Nooit zag ik een

Man van zynejaaren, daar de Gezondheid meer.

in doorftraiilde. Hy ging toen in zyn agtenze-

ventigfte. Zyne Lordfcliap at fraaakelyk van

verfcheiderley Geregten; hy dronk eenig Made-
ra-Wyn , en was den gehfelen tyd zeer vrolyfc

van humeur. Hy verhaalde ray ; hoe hy een vol-

maakten welftand had genooten, federt het laat-

fte Berigt van zyn Geval aan de Koninglyke Socië-

teit gezonden was : hoe hy het waarfchynlyk oor-

deelde, dat 'er nog een Steen in zyne Blaas zou
zyn , doch zodanig verkleind of glad gemaakt , dat

die hem geen Ongemak veroorzaakte: hoe hy het

niet raadzaam oordeelde , over de Straaten van
Londen in een Koets te ryden , maar dat hy over-

al ging in een Draagftoel, en dat hy , op 't Land ,

twaalf Uuren gaans op een Dag in zyne Pofichaife

reizen kon , zonder vermiOeijing ofeeniggevoel zy-
ner oude Fynen door de beweeging : dathy, zon-

der verzuim, bleef drinken, drie Pinten (/)Oe-

frer-

{£) [De Engelfche Pinten zjm zo groot niet a!s de Arn-
fterJamfche Pinten. Daar gaan 'er 3?t in een Callm, 't

welk drie AmfTeldamfche iMengelen houdt; zo dat 270171-
tn-nt i Pint. of 15 Oneen, moeten «venaaren.l

ly. Deel,
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fterfchulp-Kalkwaier op ieder Dag, neemcnde t'el-

'

kens, daar by, van een half tot eengeheel Once
Zeep in, als een verzagtend Middel. Alle die'

Byzonderheden ben ik van verzekerd, dewyl ik

ze heb aangetekend toen ik t'huis kwam.
Van dien tyd af, tot het begin van de Winter,

bleef Lord Walpole (gelyk Mr. Graium, zya

Apotheker, my onderrigt heeft,) in den zelfden

ftaat van Gezondheid : maar , eenigen tyd na dat

zyne Lordfchap in de Stad gekomen was, werdt

liy bevangen met eene fleepende Koortfigc Ziek-

te , die veel aandoening hadt op zyne Geeften

,

doch geen de minfte gemeenfchap met den Steen,

Doktor Shaw, die over zyne Lordfchap geprakti-

zeerd heeft , gcduurendc omtrent veertien dagen

voor het Overlyden, heeft my verhaald, dat 'er

nooit eenige Opftopping, noch eenige Bloedigheid

in 't Wateren , noch Pyn omtrent de Blaas of

Nieren is ge weeft, in zyne laatfte Ziekte: maar

dat hy nu en dan eenige prikkeling gevoelde in 't

Wateren ; een Toeval egter van te weinig aanmer-

kelykheid , om iets anders te vereifchen dan de

aanhouding met het Kalkwater ; 't welk zyne

Lordfchap, hoewel in kleinderveelheid, gedron-

ken heeft tot twee of drie Dagen voor zyn|dood.

De Heelmecfters, Mr. Ranby en Mr.Hawkins,

Waren met Mr. Graham by de opening van het

Lyk tegenwoordig, en van de tweelaatften heb

ik de volgende Byzonderheden daar omtrent.

De Rokken van de Blaas fcheencn een weinig

dik-
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dikker dan natuurlyk , maar waren anderszins ge-

zond : de Klier,genaamd Projlata , was aan de groo-

te kart, doch nietkwaalyk gefteld, Zy vondeit

drie Steentjes, twee los leggende in de Blaas, en

het ander , dat zeer klein was, fteekende in dat ge-

deelte van de Meatus JJr'marhis^ 't welk met d&

gemelde Klier is omkleed. Mr. Graham deedt

my 't pleizicr van ze my altemaal te laaten zien.

De twee eerften geleeken zeer veel naar elkander,

zynde van gedaante en grootte als de kern van

een Spaanfche Noot; alleenlyk waren de zyden

ongeregeld piattig, doch zonder eenigen fcherpen

hoek te maaken. De oppervlakte van beiden was

overal glad , uitgenomen daar eenige kleine SchU-

fertjes afgefchciden waren , niet zo dik als eens

Mcnfchen Nagel, en de grootfte Affchilferingvan

een deezer Steenen , fcheen omtrent zo groot ge-

wceft te zyn , als de breedte van myn Pinks Na-
gel. De gladheid anderszins, zo wel als de ko-

leur van beiden, kon vcrgeleeken worden by een.

Jongens Marmer. Een van deeze Steenen woog.

2,1 , de ander 22 Greinen : zy waren zwaar naar

hunne grootte , en oogfchynlyk van eene harde

zelfftandigheid. Het kleinfte Steentje geborgen

zynde met eenige anderen van de zelfde grootte,

die uit de Galblaas waren gehaald , zo kon Mr.
Graham niet verzekeren , welk van dezelven het

ware: weshalve ik alleen kan zeggen, dat, het

gene hy waarfchynlykft daar voor hieldt, omtrent

de grootte en gedaante had van een Appejzaadje,

IV. Deel. Hiet
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met de punt afgebroken en de rand oneffen. DiC
was, gelyk ik aangemerkt heb, in de Meatus ge-

vonden en fcheen uitkomende te zyn, zo dat het

dcnkelyk die prikkeling veroorzaakt hadt, welke

de Lyder, nu en dan , in zyn laatfte Ziekte voel-

de. Het woog flegts omtrent één Grein.

Geen Lighaams deelen konden zig gezonder ver-

toonen , dan zo wel de Ureteres als de Nieren. De
eerden waren niet uitgelpannen , en de laatiten be-.

vatten geen Steen , Slym of Graveel : de Pehis

was in beiden van natuurlyke grootte.

Alle de overige Ingewanden van 't Ahdomen

waren in dien zelfden gezonden ftaat , uitgeno-

men de Galblaas, welke men vol Steentjes vondt,

•waar van het grootfte omtrent was als een kleine

Karfteng, maar ronder; het hadt een gladde Op-
pervlakte, inzonderheid aan de eene zyde, daar

het fcheen gewreeven te hebben op een kleiner

Steentje , 't welk de gedaante hadt van een Wer-
velbeen van ccnig klein Dier, zonder de Uitftek-

ken. Aan ieder zyde van dit laatfte was een kuil

,

overeenkomende met de rondte van den grooten

Steen, en decze holligheden glad gepolyft zynde

,

fcheen het, als of fomtyds de eenezyde,fomtydg

de andere zyde , van dit kleine Steentje , naar

è.c\\ groocen was toegekeerd geweeft , en door

aanwryving dus gefatfoeneerd geworden. Da
grootfte Steen woog 5 Scrupels en 2 Greinen, het

kleine Steentje maar 9 Greinen; beiden zonken zy

in Water, en waren op 't gevoel zwaar wigtiger,

dan
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Öan ik ooit Steenen uit de Galblaas heb zien haa-

ien. Behalve deeze twee vondt men 'er verlfchei-

de zeer kleine Steentjes in , van onregelmaatigc

gedaante, en niet oneffen oppervlakten , die alle

met elkander niet meer Woogen dan 5 Greinen.

Mr. GrAhAm ; dié deri Heei* Walpole over de

veertig Jaaren hadt opgepaft , Verzekerdemy , dat

zyne Lordfchap nooit eenig Toeval heeft gehad,

't welk eene opftopping van de Gal , of den door-

gang Van étn Steentje uit de Galblaas in 't Gedarm-

te, aanduidde.

Het Hoofd , noch de Borft , werden niet geo-

pend.

Dit zyn al de Omftandigheden , welken ik U me-

dedeelenkan, betrekkelyk tot dit Geval. Indieni

Gy wenfcht nader onderrigt te worden omtrent

êenigen derzelven, zo laat het my weeten; en ik

zal tragten U alle opheldering te bezorgen ^ die in

myn vermogen is. Middelerwyl zie ik met ver-

langen Uwe Aanmerkingen te gemoèt, op hetge-

he ik U hief heb gezonden, én, dewyl Gy zo lang-

In den trein zyt geweeftj van met meer dan ge-

meene oplettendheid over dit Onderwerp té den-

ken , 20 vermoed ik , dat het de Leden van de

Koninglyke Sociëteit zeer aangenaam zal zyn , eert

Opftel van Uwe hand by deeze gelegenheid te ont-

vangen ; te meer, om dat wylen zyne Lordfchap

het gebruik van Zeep én Kölkwater aangevangen

heeft , op het verneemen van Uw gelukkige Ge-
volgen in die Manier van Geneezing.

IV. Deel. O 9 4.
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/lanmêi'hn^en »p "'t Geval van den Heer Walpole
^

f» een Bnef'-jan Doktor Whytc

,

LadderKon'ing-

lyh Soaeteit van Londen , aan Doktor John

Priiiglc ; gefchreeveti uit Edenburg ^denid Maart

175" CO.

Grooter vcrfchil is 'er mogelyk nooit onder de

Geneeskundigen geweeft, over eenig Onderwerp,

dan in hunne Denkbeelden omtrent de Geneesmid-

delen , welken onlangs zyn voorgeftcld tot Genee-

zing der Lyderen , die met den Steen geplaagd

zyn. Terwyl fommigen van verbeelding waren

,

dat de Geneesmiddelen van Jufir, Stephens , uit

Zeep en Kalkwater beftaande , in de meefte Ge-

vallen in Itaat waren tot ontbinding van den Steen

,

ftdden anderen ontwyielbaar vaft, dat men niets

zodanigs daar van vcrwagten kon : ja zy veroor-

deelden deeze Geneesmiddelen, wanneer die een

langen tyd agtercen , en in groote veellieden, ge-

bruikt werden, als nadeelig zynde voor de Maag,

het Gedarrate en de doorgangen van het Water :

ookfchrceven zyde verligting, welke deeze Ge-

neesmiddelen byna altoos aan Lyders, met den

Steen geplaagd ,
geeven , daar aan toe , dat dezel-

Ven cene Kalkagtige Stoffe zouden afleggen op de

op

(f) Pbilofüpi. TramaEi. voor 't Jaar I757i P^S- 209.
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oppervlakte van den Steen^, waar door dezelve

minder nadeel aan de Blaas toebragt. Dit Gevoe-

len fcheen -niet weinig te zyn bekragtigd , door de

groote veelheid van witZetzel, waargenomen in

't Water van deeze Lyders, die Zeep en Kalkwa-

ter in aanmerkelyke veelheden hadden gebruikt.

Nu , dewyl ik van gedagten ben , dat de meeften

van deeze tegenwerpingen en twyfelingcn, ran-

kende de uitwerkingen van Zeep en Kalkwater

in de Geneezing van den Steen , opgehelderd kun-

nen worden door een opregte överweeging van

Lord Walpole's Geval , zal ik U laftig zyn met ee-

nige weinige Aanmerkingen^ die my voorgekomen

waren in de vergelyking van hetzelve met de By-

zonderheden , welken in 't LykvanzyneLordfchap»

zyn ontdekt , waar van gy de goedheid hebt ge-

had my een omftandig Berigt toe te zenden.

I . Welke twyfelingen 'er ook mogen geweeft

zyn over de Kwaal van gemelden Heer, het blykt

nu duidelyk, buiten alle tegenfpraak, dat dezel-

ve moet veroorzaakt zyn geweeft, niet door een

knaagend Scorbutiek Vogt in zyne Blaas, gelyk

fommigen zig verbeeld hadden , maar door Stee-

nen in dezelve vervat. Deeze Steenen zullen 'er

mogelyk gelegen hebben federt het Jaar 1734;

want van dien tyd af, tot üan het Voorjaar 1 747 ^

"vvas zyne Lordfchap vry van eenig Graveelig On-

gemak , loozende flegts, by wylen, wat rood

Zand. Maar , op welken tyd ook die Steenen

eerft in de Blaas mogen gekomen zyn, zyfchynen

IV. Defi,, Oo a iii
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in de Jaaren 1747 en 1748 zulk eengrootte te heb-

ben gekreegen, of zo oneffen enfchcrp van oppt-r

vlakte geworden te zyn, dat 'er zwaare Fynen,

menigvuldige aanprikkclingen tor Wateren , en

fomtyds Bloedig Water door veroorzaakt zyn ge-

worden ; voornaamelyk na eenige aanmerkelyke

beweeging. Deeze Ongemakken, egtcr, werden

ichielyk verligt , door het dagclyks inneemen

van een Once Alikantfe Zeep, en drieEngellche

Pinten Kalkw^ater gemaakt van uitgebrande Oeiicr-

fchulpen. Zyne Lordlchap was daardoor, van 't

jaar 1748 tot 1757, byna geheel vry van Vla?-gen

van Pvn , uitgenomen in eenige Maanden van

1750 en 1751 ,
geduurendc welken tyd hy maar

een derde deel van de gemelde veelheid Zeep en

Kalkwater gebruikte.

2. Het is ten hoogde waarfchynlyk, ja, zo 't

my voorkomt
,
gantfch zeker , dat de Zeep en 'c

Kalkwater niet alleen Lord Walpole van dePyn-

iyke Toevallen, die hem door de Steenen in zyn

Blaas veroorzaakt werden, verlolt, maar ook der-

zelver.aangroeijing belet hebben. Indien déeze

Steenen in zyne Blaas gekomen waren in 't Jaar

1734, zo moeften-zy, in zo veele Jaaren, alszy-

.nc Lordfchap na dien tyd geleefd heeft , zeer groot

zyn geworden
;

ja , indien \vy ze onderftcUcn niet

-eer in de Blaas gehuisvelr te zyn ge weeft, dan een

Jaar voor dat zy begonnen menigvuldige prikkelin-

:gen tot Wateren te veroorzaaken, vergezeldmet

?yn ; en fomtyds fchielyke opfioppingen van hec

::: Wa-
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Water; moeften zy nogthans', van den Jaarci746

tot 1757, tot veel meer grootte aangegroeid zyn,

dan die van de kern van een Ilafelnoot ;
gelyk de-

zelven in de Blaas van 't Lyk zyner Lordfchap ge-

vonden werden, 't Js waar, de Steen zoufclije-

lyker kunnen aangroeijen in 't Lighaam van eenige.

Patiënten , en langzaanier by anderen ; doch Stec-

nen, die twaalf en meer Jaaren in de Blaas gehuis-

veft hebben , weegen doorgaans verfcheide Oneen.

Eenige Jaaren geleeden zag ik een Steen , van by-

kans 6 Oneen
,
gehaald uit een Jongen van niet bo-

ven de veertien Jaaren oud.

3. 't Geval van Lord Walpole toont niet al-

leen 't vermogen van Zeep en Kalkwater aan , in

het wegneemen van de Pynlyke Toevallen, en de

aangroeijing van den Steen in de Blaas voor te ko-

men, maar het maakt ook waarfchynlyk , dat dee-

ze Geneesmiddelen het Water een kragt mededee-

len om den Steen te ontbinden.

In 't begin des Jaars 1749 loosde zyne Lord-

fchfip, met Wateren, een Steenige zelfHandig-

hcid van platte figuur, omtrent ter grootte van

een Stuivertje, bedekt met een zagt witSlym,en

op de oppervlakten van de Steenen, die men in

zyn Blaas gevonden heeft , waren eenige ongelyk*

heden, die door de affcheiding van dunne Plaatjes

of Schilfers fcheenen gemaakt te zyn. Verder,

het kleine Steentje, in het begin van de Urethra

gevonden, moet in een ftaat -wttn Ontbinding zyn

geweeft , en zeer vcgl in grootte verminderd

;

JV. Deel. Oo 3 want^
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want, indien het lang in de Blaas gelegen had, en

nooit grooter geweeft ware, moeft het met "Nya-

teren zyn uitgeloosd ; het kon 'er ook niet on-

langs eerft ingekomen zyn , dewyl Lord Walpo-

LE , in verfcheide Jaaren voor zyn dood , geen

Graveelpynen , of eenige Toevallen van 't pafleeren

van Steenen uit de Nieren in de Blaas, hadt ver-

nomen •, en 't is niet waarfchynlyk ., dat een Steent-

je van grootte en fatfoen als een Appelzaadje , door

de Ureteres zou paffeeren zonder dat men 't gewaar

wierde. Indien nu dit kleine Steentje , in de Ure-

t/jra gevonden, ten dcele ontbonden was door de

kragt van de Zeep en het Kalkwater , zal het ten

minften geloofbaar voorkomen, dat het met de

twee grooter Steentjes in de Blaas eveneens is ge-

field geweeft. Maar, fchoon Lord WALroLE's

Steenige Samengroeizelcn onverminderd en zonder

eenige Ontbinding geblecven waren ; daar uit zou

nog niet volgen, dat Zeep en Kalkwater denSteen

niet ontbinden kunnen in andere Patiënten , al-

waar het Samengroeizcl minder vaft van natuur

kan zyn.

De Eerwaarde Heer Dr. Richard Newcome,

nu Blffchop van Llandaff^ goot, tcrwyl hy dage-

lyks twee Engelfche Quarts Kalkwater dronk ^^

tot Geneezing van den Steen , zyn Water alle

morgens en avonden op een ftukje van een Steen

uit eens Menfch en. Blaas, weegende 31 Greinen,

't welk daar door, in den tyd van vier Maanden

,

was gebragt tot drie Stukjes, met elkander maar

óGrei-

i



3EN KaLKWATER, TEGEN EEN StEEKT, ^C^

6 Greinen zwaar. Op ccn van deezc Stukjes, wee-

gende 1U0 Grein , deedt hy dageiyks , den tyd vaiji

twee Maanden , het verfche Water gieten van

een Perfoon , die geen Kalkwater dronk , en aan

't end van dien tyd bevondt men het Stukje Steen

2155 Grein te weegen; zo dat het i Grein zwaar-

der was gew^ordcn. Dit zelfde Stukje naderhand

in des Bilïchops Water, die Kalkwater bleef drin-

ken gelyk voorheen, te wecken gelegd zynde, van

den i/\yuny tot den ^J^ly-, was in deezc weinige

Dagen t'cenemaal tot Poeijer gekruimeld.

Na dat deeze Proefneeming, buiten alle tegen-

fpraak, heeft aangetoond, dat Kalkwater , niet

door Zeep geholpen , de Pis een vermogen kanby-

zctten om den Steen buiten het Lighaam te ont^-

binden ; zo kan men naau wlyks in twyfcl trekken 9

of het moet 'er de zelfde uitwerking op hebben,

wanneer de Steen in de Blaas gehuisvcft is. En
dat de Ontbinding van den Steen in de "Blaas door

JZeep alleen volbragtzy, blykt klaar uit het GeVal

van den Eerwaarden Heer Mathew Simson, Pre-

dikant te Pancaitland by Edenburg , waar van in

't kort ccn Verhaal publiek gemaakt zal worden

door Doktor Austin, die dcszelfs Lighaam na 't

Overlyden opende. De Heer Simson was, van

't Jaar 1730 af, in een klcinder ofgrooter trap ge-

plaagd geweeft met de Toevallen van een Steen in

de Blaas , en in November 1735 werdt hy gefun-

deerd door Doktor Drummond van Perth en den

Heelmeefter Balderston uit deeze Stad , door

JV. Deel. Oo 4 wien
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wicn niet alleen , maar ook door den Patiënt zelf,

de Steen duidelyk gevoeld werdt. In Vehniary

ij^'j begon hy Zeep in te neemcn , en heeft , na 't

Jaar 1743 , nooit eenige Toevallen van Graveel ge-

had. Hy ftierf m Mey 1 756 , en , toen men zyn

Blaas van binnen bezigtigde , werdt 'er geen Steen

of Graveelftoffe in gevonden.

4. Uit het Geval van den Heer Walpole blykt,

dat Zeep en Kalkwater , zelfs wanneer zy in groo-

te veelheid ingenomen worden , zeer traag te werk

gaan in het ontbinden van den Steen.

Van yuly 1748 tot het begin des Jaars 1757,
dronk zyne Lordfchap dagelyks drie Engellche

Pinten Kalkwater, en nam doorgaans een Once

Zeep in; uitgenomen v^n April 1 750 toijfnny 1 751,

geduurende welken tyd hy alleen één Pint Kalk-

water en een derde deel van een Once Zeep, dag

voor dag gebruikte. Hoe Ipocdig ook Zeep en

Kalkwater het grootfte deel der Pis-Steenen buiten

het Lighaam ontbinden, nogthans, wanneer zy

met het Voedzel en de Vogten van de Maag en 't

Gedarmtc, en vervolgens met het geheele Bloed

gemengd worden , kan het niet anders weezen ,

of hunne kragt moet grootelyks gebroken zyn , eer

zy met het Water in de Blaas komen. Wanneer

derhalve de Pis-Steenen van een ongemeen hard

Samcnftel zyn , zo hebben wy milTehien naauw-

Jyks eenige kennelyke Ontbinding van dezelven te

verwagten, door het gebruik van Zeep en Kalk-

water: maar, als zy van een zagter foort zyn, za

is
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is 'er geen reden om te twyfelen , ofdeeze Genees-

middelen zullen ze met der tyd ontbinden , en dit

zal eer ofkater gebeuren , naar maate van de hard-

heid van den Steen, de veelheid van Geneesmid-

delen , door den Patiënt ingenomen , en de naauw-

keurigheid van den Levens-Regel, tenopzigt van

Spys en Drank , dien hy onderhoudt.

Hoe traag egt er de Zeep en Kalkwater ook mo-

gen voortgaan in het ontbinden van den Steen , zy
geeven nogthans doorgaans eenlpoedigeverligting

aan den Lyder. Lord Walpole nam deeze Ge-
neesmiddelen niet in de volle hoeveelheid voor het

end v^n^uny 1748, en, weinige Maanden daar

na, v/as hy niet alleen grootelyks gebeterd van al--

le zyne Ongemakken, maar bevondt zig in Decem-

ber zelfs in ftaat, om byna dertig Uuren gaans 'vx'

zyne Koets te ryden, zonder eenig Ongemak te

voelen, hoewei de Paarden", in de twee laatfte

dagen van den Togt, op een vollen draf gingen.

In den Winter van 1750 en 't Voorjaar 1751 ,

wanneer zyne Lordfchap alleen maar het dcrdedeel

gebruikte van de veelheid Zeep en Kalkwater,

die hy gewoon was in teneemen, kwamen zya
Pynen en menigvuldige neiging tot Wateren , in

een vry grooten trap weder , maar, na het gebruik

van de geheele veelheid der Geneesmiddelen , kreeg

hy het wel haaft zo gemakkelyk als te vooren.

Hetfchynt, dat, terwyl Lord WAxpoLEflegts

écn Fint Kalkwater en een derde deel van een

pnceZeep dagelyks innam , de Verftecnendehoe-

. IV". Deel. Qo ^ da^
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danigheid van zyn Water niet t'cenemaal was ver-.-

nietigd, en dat de Stcenige deeltjes, nieuwlings

geformeerd op de Oppervlakte van de Stcencn ^
door hunne ruuvvheid de wederkcering veroor-

zaakten van zyne Pynlyke Toevallen. Nogthans,

wanneer hy toevlugt tot de Geneesmiddelen in

grooter veelheid nam, werdt deVerfteenendehoe-

danigheid van zyn Water niet alleen vernietigd

,

maar dit Vogt fchynt een Vermogen gekreegen to

hebben , om de ruuvve Stecnige deeltjes te ont-

binden , die zig gezet hadden op de Oppervlakte

van de Steenen , en op deeze manier namen de Ge-

neesmiddelen fchielyk de Pyn , het bloedig 'Wa-
teren, en de geduurige prikkelingen tot Wate-
ren weg, die hy hadt door zyn Lighaam merke-

lyk te bcweegen.

Zeep en Kalkwater verligtcn niet alleen do

Pynlyke Toevallen door den Steen veroorzaakt

,

om dat zy deszelfs fcherpe punten en ünelTcnftc

deelen afflyten , die het tecrc Vljes , dat de Blaas in-

wendig bekleedt, gewoon waren te prikkelen;

maar, wanneer dit Vlies gekwetfl; of gefcheurd

ge weeft is door den Steen , zo is 'er niets , 't well^

hetzelve fpoediger geneezcn zal , dan Kalkwater;

't welk de verftandige Doktor Langrish bevon-

den heeft ook van aanmerkelyke uitwerking te

zyn in het heelen der Blaazen van Honden, na

dat dezelven door wryving met Loog befchadigd

waren.

De kragt van Zeep en Kalkwater, inliet ver-

lig-
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Ügten van de Pynlyke Toevallen , die den Steen

verzeilen, is zo groot, dat ik, indien niyn ge-

heugen my niet bedriegt, maar één Patiënt ont-

moet heb, die zig daar door niet zeer veel beter

bevondt. Men moet ook in agt neemen, dat

deeze Patiënt ze niet in de geheele veelheid ge-

bruikte, noch een genoegzaamen tyd met derzel-

ver gebruik aanhield , en , toen hy naderhand ge-

fneeden werdt , was de Steen , dien men uit zy-

ne Blaas haalde, byna zo digt bezet met fcherpe

Stekels als de rug van een Egel: zo dat, in dit ge-

val , den Lyder geen aanmerkelyke verligting kon

toegebragt worden door deeze Geneesnnddelen,

voor dat dezelven deeze fcherpe Punten t'eene-^

maal ontbonden en de Oppervlakte van den Steen

glad en effen gemaakt hadden : 't welk niet gefchie--

den kon, dan na een zeer lang verloop van tyd,.

inzonderheid dewyl de Steen zeer hard was vai^

zelfflandigheid.

Niet ongevoeglyk zal hetzyn, hier te erinne-

ren, dat wanneer 'er, te gelyk met den Steen,

penige Verzweering is in de Blaas, de Zeep nadeel

doet, en het Kalkwatcr dikwils mankeert eenmer-

kelyke Verligting toe te brengen. Nogthans is

het, zelfs in dit Geval , miffchien een der befte

Middelen die ons bekend zyn.

5. Zeep en Kalkwater , in groote veelheden

gebruikt , fchynen , fchoon men daar mede veel

Jaarcn agtercen aanhoudt, onfchadelyk en geens-

zins nadeclig te zyn voor de Gqzondheid.

IV. Deel Dö
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De Heer Walpole, die deeze Geneesmidde-

len over de agt Jaaren lang ingenomen hadt, was

niet alleen door dezelven van de Pynlyke Toeval-

len van den Steen verloft, maar bcvondt zyne Ge-

zondheid daar door in andere opzigten verbeterd.

Zyn Appetyt, welvaarend Gelaat en eene moe-

digheid van Geeft, in zulk een hoogen Ouderdom

ongewoon, duurden tot het end van 't Jaar 1756,

toen zyne laatfte Ziekte hem eerft begon aan te tas-

ten. !fln , gelyk zyne Gezondlicid niet het minftc

fcheen benadeeld te zyn door deezc Geneesmidde-

len, zo werden ook, toen men zyn Lighaam na

't Overlyden opende , zyne Nieren en Ureteres

volkomen gezond en natuurlyk geftcld bevonden

,

als ook zyn Blaas, welker Rokken flcgts een wei-

nig dikker voorkwamen dan gewoonlyk ; zynde

dit waarfchynlyk veroorzaakt door de langduurigc

wryving der Steenen tegen de Blaas. Noch de

Nieren,l7r^?^/-w,noch dcBlaas,waren beladen ofbe-

groeid met eenige Steen- of Ivalkagtige Stofte: een

uitwerking die met groot onregc aan de Zeep en 't

Kalkw^ater toegefchreevcn wordt , dewyl zy in

de doorgangen van de Pis , tot welken de Lugt

geen toegang heeft , hun Kalkagtig deel niet af-

leggen kunnen , en om dat de w itte Stof, welke

men in het Water van zodanige Patiënten waar-

neemt, die decze Middelen ingroote Veelheden

gebruiken , allcenlyk het gewoonc Sehmcntum is

van de Pis , veranderd in natuur en koleur , mo-

gelyk met eenigc ontbonden deeltjes van den

^tcen. ^Q-«
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Gelyk de paffagiën van de Pis, zo waren ook

de Maag, Darmen en de andere Ingewanden vrin

den Onderbuik, in 't minde niet befchadigd. Zy
vertoonden zig altemaal gezond, uitgenomen de

Galblaas , die byna vol Galagtige Samcngroeizeleii

was. Ook is het weinig te verwonderen j dat

Zeep en Kalkwater, die de aangroeijing derPis-

Steenen beletten, geen uitwerking hebben op de

Galfteenen ; aangezien , daar deeze Middelen ,

buiten het Lighaam, de eerften ontbinden, zyop
de laatften geen de minfte aandoening maaken^

Ik denk, dat het niet noodig zal zyn te erinne-

ren, dat de Sleepende Zenuw-Koorts, waar aan

Lord Walpole Itierf , met geen fchyn van reden

loegefchreeven kan worden aan 't gebruik van

Zeep en Kalkwater; alzo dezelven, indien zy

zulk eene uitwerking konden veroorzaakt hebben,

dit in veel minder tyds , dan agt en een halfjaar

,

moeften hebben gedaan.

Het zal niet ongevoeglyk zyn aan te merkeïJ

,

dat , fchoon Zeep en Kalkwater , in groote veel-

heden gebruikt, geenzins voor de Gezondheid na-

deelig zyn , zy nogthans in eenige Gevallen on-

dienftig kunnen worden , uit hoofde van den by-

zonderen toeftarid van den Lydcr. Dus behoor-

de j, in eene Scheurbuikige of rottige Gefteldheid

der Vogten , de Zeep ten minfte in 't geheel te

worden agtergelaten ; en zodanige Patiënten, die

veel met Aambeijen zyn geplaagd, moeten fpaar-

zaam in 't gebruik van de Zeep zyn; dewyl het

IV. Deel. Loog-
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Loogzout j daar de Zeep van vol isj naauwlykir

mankeereii zal de Pyn te vermeerderen. Wan-
neer de Patiënt natuurlykzeerhardlyvigis, moec

'er minder Kalkwater en meer Zeep gebruikt wor-

den ; en , in tegendeel , als hy te veel Afgang

heeft, moet men weinig of geen Zeep ingeeven

,

laatendc de Geneezing aan 't gebruik van Kalkwa-

ter alleen over ; 't welk , in dit Geval , tot de

hoeveelheid van twee Quarten
(^f) 's daags , moet-

gedronken worden.

Ik ben , met veel agting

Myn Heer

C/u'ff Allergehoorzaamjic

Ootmoedige Dienaar

ROBERT WHYTT.

è-

Kader Berigt vaii Dr. Pringle, tcegehs eemgé

Ompandigheden , betreffende het Geval van den

Heer Walpole ; gefclu-eeven den 20 Ap'it

Dr. PiuNGLE Weemt de Vryheid van de Sociëteit

te bcrigten, dat hy de Kopy van zyn Brief, wei-

nig

(ƒ ) [Dat is pngevaar anderhalfMengelen , of drie Pin-

ten, Amfterdamfche Wynmaat.j

{gj Philojoph, Tra}isa£t. voor 't jaar 1757 ,
pag. 219.
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tiig dagen geleeden , voorgelezen hebbende aan Dr.

Shaw , Mf. Hawkins en Mr. Graham •, deeze

Heeren zynVerhaal overeenko mftig met hunne ver-

fcheiderley Waarneemingen vonden : alleen bragt

de Heer Graham in, dat geduurende de laatfte

Jaaren Lord Walpole, in zyne Reistogten naar

'Norfolk^ tweemaal eenig Bloed met zyn Water,
doch met weinig Ongemak, had ontlaft, en dat,

op andere tyd«n, eenig Zand en Steenige deelt-

jes, doch nooit grooter dan een kleine Speldekop,

door zyne Lordfchap geloosd waren , vergezeld

met fchuuringcn van de deelen , die naauwlyks

Fyn veroorzaakten . Doch Mr. Graham kon niet

verzekeren , of deeze Toevallen het Vervolg van

het Geval , door zyne Lordfchap aan de Sociëteit

medegedeeld , waren voorafgegaan of daar op ge-

volgd.

Ook oordeelt Dr. Pringle het niet onvoeg-

zaam, de Sociëteit kennis te geeven van een an-

dere Omftandigheid in Lord Walpole's Geval,

welke hy van Dr. Shaw en Mr. Graham beiden

heeft: te weeten; dat zyne Lordfchap , na de

Zeep en Kalkwater eenigen tyd gebruikt te heb-

ben , vry geworden was van een zeer hardnek-

kig droog Schurftig Uitfag , waar tegen verfchei-

de andere Middelen , vrugteloos , door hem ge-

bruikt waren. Maar , dewyl 'er geen Kenteke-
nen waren van een rottig Scorbutiekgeftel, (waar
op Dr. Whytt duidelyk het oog heeft in 't end

lan zyn BriefO zo zal de Sociëteit gemakkelyk
IV. Deei,. be-
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bcgrypcn, hoe de Steenbreekende Middelen na-

deelig kunnen zyn voor iemand, die met de waa-

re ticorbutus panda is geplaagd
,
(hoedanige meelt

in Zeelieden voorkomt ,) en nogthans niet on-

ditnPcig voor de genen , die aan Schurftig Uitflag

onderhevig zyn , welken men ook gcmeenlyk ,

hoewel gantfeh oneigen, Scerbutiek zegt te zyn.-

6.

Nafchrift van Doktor Whytt, omtrent zytie voor-

gaands Aanmerkingen (/j);

Ik weet niet, of het meldenswaardig is, dat

onlangs^ toen ik eenige Proeven in 't werkftelde

met verfchcide Pis-Stecnen, 'er een onder ware,

byna zo wit als Kryt , doch niet zo hard van zell-

ftandigheid als de anderen , die in 't minde niet ont-

bonden of weeker gemaakt werdt door twintig

dagen lang te leggen in Ocftcrfchulp -Kalk water

;

maar die een weinig aandoening hadt van gemeen

Water, daar Spaanfche Zeep in gefmoken was.

Uit deezc Proefneeming zou men mogen bellui-

ten, dat het beter zy, Zeep en Kalkwater by een

tegen den Steen te gebruiken j dan een van beiden

op zig zelf; en dat, indien een van deeze Midde-

len geen verligting toegebragt heeft, het andere

geprobeerd moet worden. Want, gelyk de bo-

ven-

{}}) Pbilofoph. Transatt. voot 't Jaar 1757, pag. 385. ^
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vengcmelde witte Steen, die een weinig aandoe-

ning hadt van het Zeepfop, het Kalkwater weer-

ftand boodt; zo kunnen 'er miffchien anderen zyn,

die zig gemakkclyk laaten ontbinden door Kalkwa-*

ter, maar van de Zeep weinig aandoening hebben.

Doktor Springfeld's Proeinccmingen met Kalk-

water zyn niet zeer naauwkeurig: want op ver-

fcheide Steenen heb ik de' ontbinden de kragtvan

het Oefterfchulp-Kalkwater over de agt maaien

grooter bevonden , dan hy dezelve maakt (i).

(O [Doktor Whytt heeft hier het Oog op de Verhan-

deling van Dr. Spiungfeld , over de kragten der Carls.

bad Wateren in Bohemen , tot Ontbinding van den Steen

in de Blaas ; waar in Proefneeiningen worden hygebragt

tiit welken blyken zou, dat die Wateren het Kalkwater

in dit opzigt ver te bovengingen: waar tegen Dr. Whytt
zyne Aanmerkingen en Proeven opgeeft in een ander Ver-

toog, dat wy naderhand zullen voordraagen.]

II.
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VAn oudsher is het in de Heelkunde een werk

van veel overleg en arbeid gewecft, de Ont-

wrichtingen van den Schouder ofOpper-Arm op de

veiligfte en gemakkclykfte wyzc, 't zy met ofzon-

der Werktuigen , te hcrftellen. Gelyk de Hand-

greepen hier toe veelc en onderfcheiden zyn , zoo

is het ook niet minder met de Werktuigen. Dik-

wils heeft men gezien , dat de Handen , alleen

,

of met behulp van Banden , niet kragtig genoeg

ivaren tot HerftcUing , en dus was men genood-

zaakt zich van Werktuigen te bedienen , welke in

alle Gevallen ook niet aan het oogmerk beantwoor-

dende , heeft men ze van tyd tot tyd zoeken te

veranderen, te verbeteren of nieuwe in derzelver

plaats te gebruiken: tot dat eindelyk de Heer Pe-

TIT
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*riT eenWerktuig genaamd Glojfocomium uitvondt,

(waar toe hem de Ambe van Hippocrates aanlei-

ding hadt gegeven,) 't vvelkhy, door herhaalde vcr-

•beteringen , zoo verre gebragt heeft , dat het nu

zeer gefchikt , en , zoo veel ik weet , het befle JVerk-

tuig is , dat nog van eenig Konftenaar is uitge-

dagt. De Heer üliioorn zeid egter , dat hy
het nog wederom verbeterd had , in opzicht van

den minderen omflag. Hy gebruikte maar twee

Schyven ," daar de Heer Petit 'er twaalf gebruik-

te; waar uit volgde, dat zyne Koord flegts om-
trent zeven, en die van Petit zeven ofachtentwin--

tig voeten lang was; zyn Spil had de dikte van 2^
duim middellyns , daar die van Petit maar van één

duim was; zyn Draai-Arm nam hy van zes ofze-

ven duimen lang ; Petit meldt niet hoe lang

hy denzelven genomen hadt : mogelyk heeft hy
geoordeeld dat het onnoodig ware ; want door de

dunte van zyn Spil, en de veelheid vanSchyven,

kon hy met een korten Draai-Arm kracht genoeg

doen tot herftelling, (waar van we in 't vervolg

nader zullen Ipreeken,) ten minden vindt men niet

dat hy 'er "over geklaagd heeft gelyk Ulhoorï^,

wanneer die zegt , dat hy de Katrollen verdubbe-

len zou, als hy een meuw JVerktuig zoude maa-

ken,'op dat de Winding gemaklyker mogt gefchie-

den ; waar na hy dan kracht genoeg kunnende

doen , zyn Werktuig ook zekerlyk verbeterd zou-

de zyn. Want een minder zamengefteld Werk-
tuig is altyd meer te waardeeren, om dat men ze-

IV. Deel. Pp 1 ker-
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kcrder in de werking gaat , en van al het over-

tollige , dat dikwils maar nadeel en belemmering

toebrengt, is ontllagcn.

Dit is dan de reden , dat ik my reeds eenige Jaa-

ren toegelegd heb ^ om dit Werktuig , was 't raoge-

lyk,. nog eenvoudiger te raaalcen ; totdatikeinr

delyk , na herhaalde veranderingen , het zoo verre

bragt, als ik hier aan het oog van een iegelyk

gaa voorftcllen •, waar in ik deeze order zalhoudcn,

I. Zal ik fprecken van het Werktuig zelf, en

de deelen , daar het uit hcUaat , benevens het

voornaame onderfcheid tullchcn ^t zelve en het

Werktuig van den Heer Petit,

i 1. Zal ik onderzoeken, voor ecrft de krdclit^

welke met myn Werktuig kan gedaan worden ,

ten tweede hoe veel die verfchilt van de kracht,

waar toe het Werktuig van den Heer Ulhoorn

bekwaam is.

3. Zal ik de tzve: pukken ^ die tot het Werk--

tuig behooren, met het geen 'er in aan te merken

is, voorftellen.

4. Zal ik handelen van de manier^ op u-elke het

aangekgd u-onlty in de Herilelling van een nedcr-

waardfe Ontleding; en eindeJyk

5. Zal ik met een woord maar aanroeren , hoe

veel Ontledingen ik met dit Werktuig herjlel.l

leb.

Wat dan het Werlctuig zelf betreft. Ik neem

een eiken PlankA (Plaat XXXII. F/g. i) lang,

met het Handvat , i3 , twee voeten en drie duimen

Am-





Pi.. XXXII.
^a). f.

\

^fj

rjc^" '' Kje---!;s.'JFH'' 'i^*;^' "'
^",-1;, rï"-'ii ,r

^^//i.r^f^'t)am/? t^JK^^af ya/i j 7^^(V/? e'/i fi" J) fit/fif/f ^.

I I I



VER. Ontwrichtingen van den Schouder. 577

Amftcrdamfche maat , dik i en breed 4-i. duinii

Niet verre van het Handvat leggen in het hout,

aan ieder zydc der Plank , te weeten onder en bo-

Ten, twee langwerpig vierkante Koperen Plaat-r

jes, waar van men 'er twee ziet in Fig. 3 AA^
(^alwaar het Werktuig op zyn plat is afgebeeld, om
deszclis uitgeftrektheid te vertoonen,) hebbende

in 't midden een langwerpig Gat of Spleet, die

door het Ploutj en de twee andere Plaatjes, aaa

de andere zyde van 't Hout leggende^ heen gaan ^

tot doorlaat ing van het onderfre gedeelte van de

Scanderts , die op de onderfte Plaatjes wel vafl: ge-

klonken worden , tcrwyl de Standerts tegen de

Plaatjes , die op de bovenvlakte der Plank leggen,

als met een Borftweering ruften; alzoo ze weder-

zyds in de breedte twee lynen over het langwer-

pige Gat heen fteeken. Deeze Standerts C, D,
CFig. i) van Koper, zyn hoog tot aan den Spil

twee duimen, breed by hun Voet 2^ duim, en

i^- lyn dik; voorzien van twee gaten, tot door-

Jaating van den Koperen Spil E , welke een half

duim dikte heeft. Aan deszelts end , teweeten,

aan de buitenkant van den Standert C, is een

Dopje gefchroeft , om te beletten dat de Spil

door het Gat te rug fchiete. Aan de bmnenzyde

van deezen Standert , is op den Spil een Knopje

G geklonken j aan welk de Koord gefplitft w^ordt,

die tuffchen dit Knopje en den Standert D om
den Spil wordt gewonden, lang zynde 2^ voeten

3 lynen dik. De Koord is aan 't end voorzien met

IV. Deel. Pp 3 cca
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eenHaakjdie achter in zyn verdubbeling een Schyf-r

je heeft , 't welk dus met het achterfte van den

Haak, tuffchen welks verdubbeling het zit , een.

Katrol maakt, waar over de Koord loopt, die met

zyn ander end aan denStandertD, welke tot een

vaft punt verftrekt , is vaft gemaakt. Tuflchen de

buitenzyde van den Standert D, en den Draai-

Arm, is een getand Rad H, (maar hier onzigt-

baar,) mede van Koper , waar op de Haak I legt

,

zynde ook van Koper gemaakt , die in het omdraai-

jefi achter ieder Tand valt , op dat de Spil niet los

fchiete , wanneer men het Handvatzel van den

Draai-Arm K los laat. Deeze Draai-Arm is lang

8 duimen. Van vooren , tegen het end van de

Plank, legt een plat ftuk Koper L^, zoo breed als

de Plank dik is ; op ieder end , dat ter zyde de

Plank iiitlleekt , voorzien met een Gat, tot door-

Jaating van de twee Yzeren Armen , lang buiten

de Flank 13 duimen, welker enden in tweeOogen

M, M, fluiten , daar ze ook hun fleunzel te-

gen hebben ; dewyl ze met een Borft daar op rus-

ten. Deeze twee Stukken zyn, zoo verre als ze

de Plank raaken , plat ; maar aan de buitenzyde

rond , om zich in de Gaten en Oogen te kunnen

voegen. Aan de andere enden van deeze Armen

,

die negen duimen van elkander ftaan (Vig. 3,) is

aan ieder van dezelve een Haak , daar de twee Rin-

gen van de Lits (V'tg. 1) in fluiten ,Cvan welke we
nader fpreeken zullen.) Deeze Armen zyn by

de Plank dik \ duim 3 van daar dunder afloopen-

dcj
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de , tot dat ze aan hun einde de dikte van 4 lyncn

behouden : ook loopen ze met een bogt van elkan-

der af, die naar het end flaauvver wordt, om
ruimte te hebben, dat de Borft en Rug van den

Lyder niet gedrukt worden.

Gezien hebbende hoe myn Werktuig zaraenge-

field is, zou het niet onvoeglyk zyn , eer ik het onr

derfcheid aantoonde tuflchen dit , en het Werk-
tuig van den Heer Petit , ecne befchryving van

• zyn Werktuig vooraf te geeven ; maar dewyl die

op zich zelve, zonder cene klaare Afbeelding 'erby

te hebben, zeer duider zoude zyn, wyze ik ee-

nen iegelylcen naar den Schryver zelf (^a) ; en wat

de Afbeelding betreft , dewyl die in Hout gefnee-

dcn en daarom ook duifter was, z.00 heeft Prof.

Heister Qh) dezelve in Koper laaten brengen, en

dus veel opgehelderd. Ik zal dan het voornaa*

me onderfcheid tuflchen deeze twee Werktui-

gen maar opnoemen; en die begeerig mogt zyn

een naauwkeuriger onderzoek' te doen , kan hejt

werk van Petit zelf inzien.

HetLighaam van het Werktuig van dien Heer,

ingemaakt uit verfcheide Hukken Houts, die aan

elkander gevoegd zyn, doormiddel van Houvas-

ten , Voegen en Pennen , daar het myne maar

uit een enkele Plank beftaat: zyn Spilis een Klos

van Hout , met cenyzeren Spil daar doorgeftoken

;

ik

(a) Traite des Maladies des Os. Tom. i pag. 158,

(J}^ Ivjlitutiones Chinirgica, Tab. X. F. ö.

IV. Deel. Pp 4
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ik heb maar een Koperen Spil alleen : hy heeft twaalf

Katrollen , ieder met een Schyf, daar ik 'er niet

meer dan één heb: zyn Koord, die om de Schyven

loopt, is zeven ofachtentwintig Voeten lang, de-

myne maar twee en een half Voet ; eindelyk de

langte van zyn geheel Werktuig, daaronder de

twee Armen gerekend , bedraagt 5 Voeten en 2

Duimen , en die van het myne llcgts 3 Voeten en

5 Duimen, 't welk meer dan 1 Voeten zal ver-

fchilleh , als men de Voet tegen twaalf Duimen

rekent , volgens de ParyiTche Voetmaat , die

nog iets grooter is dan de Rynlandfche : w^ant ik

heb my naar de Amftcrdamfche Voetmaat gefchikt,

gerekend tegen elfDuimen , waar van ieder Duim
zelfs nog korter is^ dan die van de Rynlandfche.

' ^ Uit deeze rergelyking, dunkt my , is klaar te

zien, van welken omflag ik my door middel van

dit Werktuig ontdaan heb. En wat de wyze van

\verkingbetreft,deeze komt in alles met die van het

Werktuig van den Heer Fetit overeen. Ik doe

een Uitrekking met een gclyke kragt van Tegen-

rekking, of terug ftooting ; op de deelen zelf die

van of uit elkander geweeken zyn*, en dat op ec-

ne langzaame en zagte wyze ; zonder daar door

te beletten dat het Hoofd van het ontwrichte Been

,

door denzelfdcn weg, dien het gehouden heeft,

toen het 'er uitgcwecken is , in zyn natuurlykc

plaats kan gebragt worden.

Dat het Werktuig deeze eigenfchappen heeft

,

zullen wy zien^ w"anneer ik van dcszelfs gebruik

zal



d'er Ontwrichtingen van den Schouder. 581

zal fprceken ; maar ten aanzien van de kragt, die

'er mede gedaan kan worden ; of die genoegzaam

zy in alle Ontlccdingcn , zullen we nu onderzoe-

ken. Voor eerll, gelyk gezegd is; uit het maak-

fel van het Werktuig; ten tweede uit vcrgelyking

met dat van het Werktuig van den Heer Ulhoorn.

De reden dat ik hier ÜLiiooRNnoem, is, dat

hy, fpreckende van de Katrollen, zegt Qc)\ ht-

dien ik een nieii-w Werktuig zoude maken met zodanige

maar met een dubbele vermeerdering zoude flerken ^

ien einde deWinding Qjchoon langzamer^ gemakkeh'^

her zoude volzen.

Waar uit my toelchynt , dat hy, zonder die ver-

meerdering
,

geen gcnoegzaame kragt , in alle

voorkomende Gevallen, met zyn Werktuig hecü:

kunnen verrigten , en dat hy daarom , Avanneer hy
een n/euzv Werktuig zoude maaken, hetzelve met

een dubbelde vermeerdering zoude fterken. Nu weet

hien, hoe veel kragt hy met zyn Werktuig heeft

kunnen doen, uit deszclfs maakfel en Samenflcl:

is die kragt in alle gelegenheden niet genoegzaam;

dan word 'er vcreiicht , dat 'er meerder kragt met
hetzelve zal moeten gedaan kunnen worden, oin

aan het oogmerk, dat men 'er in bedoelt, te vol-

doen.

• Dus heeft men eoniger maatc eene afperking

van de kragt, die 'er vereifcht word met het Werk-
tuig

ie) Nederduitfchi vertaaling van de Hselkonfl van Prof.

Heister. II. DiiEL pagi 107.

IV. Deel. Pp 5
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tuig te kunnen verrigten. Decze kragt zal vry

grooter moeten zyn , dan men met het Werktuig

van den Heer Ulhoorn kan doen , zal het ons in

zwaare Gevallen , daar veel kragt tot Herftelling

van nooden is, niet verlegen laaten, 't Is zeker,

dat de kragt niet te groot kan zyn , die met het

Werktuig zal kunnen gedaan worden, om dat ze

in onze magt is , en we derhalve niet meer kragt

behoeven te gebruiken, dan 'er vereifcht wordt.

Dit is de reden , dat ik het Werktuig van den.

Heer Ulhoorn tot een voorbeeld neem , om de

kragt, die met het myne kan gedaan worden , daar

by te vergelyken. En wat het Werktuig van

den Heer Petit aangaat, dit komt in geen beden-

king; want al was zyn Draai-Arm maar 5 Dui-

men lang, zou hy met één Pond doormiddel van

zyn Windaas, M'aar van de Spil één duim middcl-

Jyns heeft , tien Ponden kunnen opheifen ; indien

'er dan nog de twee Katrollen, waar van ieder

zes Schyven heeft, bygevoegd worden, kon hy

met de kragt van één Pond 130 Pon den opheffen,

dat 66 Ponden meer is , dan ik door middel van

myn Werktuig met een gelyke beweegkragt zou-

de kunnen doen, en 100 Ponden meer dan met het

Werktuig van Ulhoorn kan gedaan worden , na

dat zyn Katrollen verdubbeld zullen zyn, en zyn

Draai-Arm op yi duim langte genomen wordt.

Daar we van het Werktuig zelfgefprokcn heb-

ben, is aangetoond , dat myn Draai-Arm 8,

en de halve Middellyn van den Spil maar i duims

lang
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lang is. Dceze beide nu maaken een Windaas uit;

dus kan ik door middel van dit Windaas, waarvaa

de Draai-Arm 32 maaien langer is , dan de halve

middellyn van de Spil, met de kragt van een Pond

32 Ponden opheffen , en met 3 Ponden 9Ó; zoo

we nu de Katrol, die aan de Haak is, 'er by voegen,

om dat die beweegelyk is , dewyl de helft van de

kragt door den Standert als een vaft punt opge-

houden wordt, zal de kragt door middel van dg

Katrol nog eens zoo groot zyn; weshalve ik met

één Pond 64 Ponden zal opheffen. Laaten we
nu hier eens by vergelyken de kragt , djc door het

Werktuig van den Heer Ulhoorn gedaan kan wor-r

den, en wc zullen bevinden dat, door middel van

zyn Windaas alleen, wanneer ik zynDraai-Arni

(om een gelyk getal te hebben) op 7^ duim reken,

en dus i duim langer , dan hy hem op zyn langil

plagt te neemen, met de kragt van één Pond , 6

Ponden zal kunnen opheffen: want zyn Draai-Arm
is dan nog maar zes maaien langer, dan de halve

middellyn van zyn x\.s, die i-^ duim is, en dus debe-

weegkragt zes maaien minder danhet Gewigt; zoo

nu de twee Katrollen 'er bygevoegd worden, die

tot zyn Werktuigbehooren,zalde kragt nog twee

maaien grooter zyn, dat is, met één Pond zal hy

18 Ponden opheffen; eindelyk, als men naar hec

voornoemen van dien Heer nog twee Katrollen

,

of , in plaats van de twee enkele Katrollen , die

op zyn Werktuig zyn, de twee dubbelde, diehy

in derzclver plaats zoude ftellen , wanneer hy een

IV, Deel. nieuw
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nieuw Werktuig zoude maakcn, 'er byvoegdc

,

dan zou -met een beweegkragt van één Pond 30

Ponden kunnen opgcligt worden, en dus zal dan

de kragt , die mee zyn Werktuig zal kunnen ge-

daan worden , na dat de Katrollen verdubbeld zyn

,

nog ruim de helft minder zyn , dan die van myn

Werktuig: want we hebben getoond , dat ik met

cén Pond 64 Ponden kan ophetfen. Dit denk ik

zal genoeg zyn , om te bcwyzen dat 'er kragt ge-

noeg met myn Werktuig zal kunnen gedaan wor-

den, zelfs in de zwaarfte Gevallen.

Maar, zal dit Werktuig tot gebruik aangelegd

worden , zo zal het noodig zyn , dat het zyn vaffig-

heid hebbe , waar op men de kragt , die tot de

hcrftcUing vereifcht wordt , beftcede. Hier toe ge-

bruikt men nog twee Stukken, het een wordt om

den Arm gelegd, en het ander plaatft men tegen

den Schouder. Om den Arm gebruikt men Banden

of Stroppen , na dat men denzelven voor af, met

zagt Leder of Linnen, tegen de belediging, die

door de knelling of drukking zou kunnen veroor-

zaakt worden, beveiligd heeft. De Heer Ulkoorn

maakt gewag vaneen zoort vanPaarde-Singels, die

in Gelderland gemaakt worden, waar van hy de

oude of half verfleetene om de zagtheid verkieft;

hier van maakte hy een Strik, gelyk in zyneAfbeel-

ding te zien is (^) , die hy om den Arm leidde , en

aan

{d) Nederd. 'Vert. van de Usclkonjl van Prof. Heist,

P!. lil, Fis. 16.
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aan de haaken van het Werktuig vaft maakte, om

denzelven uit te rekken. Ik heb myn werk ge-

maakt , om uit Gelderland half gefleete Paarde-^

Singels tekrygen, maar zy hebben my inhet'gebruik

niet voldaan ; om dat ze , plat zynde , met konden

voegen in de oogen of gaten van den Strik , daar de

enden doorgeftokcn werden, en dus niet gemak-

lyk genoeg konden glyden , om vaft om den Arm
te kunnen fluiten. Derhalve verkies ik liever een

Zyden Sjarp of een gedeelte 'er van, lang genoeg

om 'er een Strik van te kunnen maaken : dit is het

befte foort van Banden, dat ik tot nog toe weet.

Maar gelyk alle Banden , hoe zagt ze ook mogen

zyn , maar een Ideine oppervlakte beftaan , en dus

den Arm zeer knellen , waar door dikwils gewel-

dige Kneuzingen ontftaan,zoo gebruik ik een Kope-

ren Beugel rdeeze is gcmaklyk voor den Lyder , om

dat hy meer oppervlakte beflaat dan een Band of

Strop , en zeer vaft om den Arm fluit ,door middel

van een Lyn of Koord , die over vier Schyven loopt

,

en waar van we terftond nader zullen fpreeken.

Deeze Koperen Beugel word gemaakt uit twee

halve Beugels, a^ b, (^Fig. 4) 3iduim hoog, fte-

vig genoeg om de vereiiclite kracht te kunnen uit-

ftaan , zonder te verbuigen. Deeze twee halve

Beugels, met de holle zyde naar elkander ftaande,

maaken den hcelen Beugel, die niet cirkelrond is,

maar een w^einigje naar 't ovaal trekkende ; waar

van de middellyn is, tegen de halve Beugels oi-

ver,drie duimen, en, daar ze tegen elkander raar

IV. Deel.. ken,
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ken, gï- duim. Aan ieder zyn twee Schyfjes *

van welke 'er twee aan de onderfte hoeken c ^ c

fan den eenen, en de andere aan de bovenfte hoe-

ken d , d van den anderen halven Beugel ftaan.

Nog heeft men, ter wederzyde van deneenen,

een Spykjc ^ geklonken, dat in een Krampje/", ter

wederzyde van den anderen halven Beugelfchuift

;

waar door belet word dat dezelve niet voorby el-

kander kunnen fchietcn. Dan zyn 'er nog eenige

Krampjes g^ g aan de boven en onderranden van de

twee halve Beugels, daar de Koord , die om den

Beugel gaat, doorgcltoken word, om dezelve

op haar plaats te houden. Ik laat ze aan de binnen of

holle zyde bekleeden met Bezaan-Leder, en laat de

gladde zyde tegen het Koper leggen, als wan-

neer ik de ruuwe zyde buiten heb : hier door maak

ik , dat ze in het aanleggen beter op hunne plaats

blyven. Eindelyk neem ik een fyne Koord, lang

5^- voet, dik twee lyncn, en verbind dezelve

zoodaanig aan elkander , als in de Afbeelding te

zien is.

Het tweede Stuk ,gelyk we gezegd hebben,

dat tegen den Schouder geplaatft word, is eenLi/x,

om 'er een klaar denkbeeld van te hebben in F/ o-,

a afgebeeld. Zy woi'dt gemaakt van Singels, ge-

lyk deZadelmaakcrs het noemen, daar ze de Gor-

dels der Paarden van maaken,met Bezaan-Leder

overtrokken , aan ieder end met een Koperen

•Ring. Tuffchen deeze twee Ringen is ze lang

één Voet ; het cenc zyft-uk is drie en het ander li

duim
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duim breed. Ik heb hier nagenoeg het Mode!

van de Lits, welke de Heer Petit ons aan de hand

geeft ,
gevolgd , om dat niy die , onder het ge-

bruik , beft voldaan heeft. Het onderfcheid be-

ftaat flegts daar in , dat ik in plaats vanBeddetyk

Singels verkies , om dat die minder gevaar hebben

van te krinkelen ; en , dat ik Ringen neeniin plaats

van Beurzen , daar de enden der Armen van 't

Werktuig ingeftoken worden, is, dat ik denk dat

ze niet zo ligt onderhevig zyn te breeken als de

Beurzen,daar, zoo 't my voorkomt , de enden der

Armen wel door heen zouden kunnen ftooten , in-

zonderheid wanneer de zaak vereifcht, dat 'er

zeer veel kragt moet aangelegd worden. De
Spleet of Opening van de Lits neem ik een voet

lang, op dat ze in de zwaarfte en vetftc Lighaamen

zou kunnen gebruikt worden ; het een Zyftuk ftel

ik drie duimen breed ; om door de meerdere op-

pervlakte minder knelling tegen het Lighaam te

veroorzaaken ; 't ander, dat tegen de uitfteekfels

van het Schouderblad geplaatft word, is maar van

anderhalven duim. Verder merken we in de

Lits niet meer aan , dan de verkleining van de

Spleet. Om die willekeurig te veranderen, naar

dat de Onderwerpen zyn, neem ik twee Banden

(V'jg. 2) die ik ieder door de twee Zyftukken fteek

naby den binnenrand, een Duinjofvyfvan elkan-

der. Deeze Banden dienen om de Spleet naar goed-

vinden te vernaauwen, 't welk ik van een groo-

te nuttigheid oordeel te zyn : want zoo de LitS

IV. Deel. te
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te wyd is , fchuiftze over de uirrtcekfcls en dus

kan ze het Schouderblad niet tegenhouden , 't

welk een groot beletzel is in de herftelling, gelyk

ik den 10 jfiily 1759 ondervonden heb, 'mlSeelpjs

^ans , oud 74jaaren,Uein van pcrroon,en van een

dor , mager Geitel.

Dceze Vrouw had een Onticcding in denrcg-

ter Schouder ncderwaards: de Arm was korter,

en het hoofd van het Schouderbeen , diep in den

Oxei gezonken ; zynde tevens de Arm zeer dik

gezwollen. Ik moeft veel kracht aanleggen, te

meer, om dat de Lits, welker Spleet een voet lang

was, geduurig over de uitfteekfels van het Schou-

derblad fchoof, en wat moeite ik deed, was 't

my onmoogelyk dit te beletten : niet tegenftaande

zulks gelukte my de Heritclling. 's Anderen daags

,

de Lydereffe bezoekende, vond ik de Schouder

weder ontwricht, door een bewecging diczehad

willen verrichten, met de hand op het Ploofd te

brengen. Ik had ondertuflchen voorgenomen,

nog een Lits of drie te maaken van onderfcheide

grootte, maar nu de tyd te kort zynde, fchoot

ray het denkbeeld in , om myn Lits , die voor dit

Onderwerp te groot was , door middel van de

twee gemelde Banden naar myn genoegen te ver-

kleinen: 't welk my zoo wel gelukte, dat ik 'er

volkomen in voldaan was, en van myn oogmerk

afzag om meer Litfen te maaken. Den Armher-

ftelde ik, met ongelyk veel minder kragt, dan

's daags te vooren,om dat de Lits nu pal tegen de

uit-
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liitfteekfels van het Schouderblad bleef ftaan, eil

de Vrouw betuigde ook veel minder pyn te heb-

ben geleeden , dan de voorige reis.

Gelyk hier de Lits te wyd was , zoo kan ze

ook te naauw zyn ; waar door het Bovenftuk van

de Lits te laag beneden de uitfteekfels van het

Schouderblad zou komen , en dus de Herftelling

verhinderen : want als men de ruimte naa gaat in een

volwallen Menfch ^ die 'er is tuflchen jiet Hoofd

van het Armbeen , en de twee uitfteekfels van het

Schouderblad j zal men bevinden, dat ze in de

Verftc aflland > wanneer men het middelpunt van

het Hoofd zet op den onderrand van het Pan-

netje van het Schouderblad, geen Duim kan haa-

ien. Dit zou noch niet genoeg zyn tot Hertlel-

ling, want , op zich zelf gelaaten, zou het Hoofd

zoo gemaklyk buiten als in de Holligheid kmnnea

glippen ; doet men het Hoofd dan nog een vierde

van zyn middellyn ryzen , zo zal men naauwlyks

de ruimte van een halve Duim hebben ; en is het

Hoofd geheel in zyn Holligheid , dan is de ruimte

maar een vierde van een Duim. Voeg hier nog

by de zagte deelen, gelyk de gemeene Bekleedze-

len , de Spieren die den Arm opligten , inzon-

derheid de Delto'uks ^ en het Vet ; dan zal de

ruimte, tuflchen het Bovenftuk van de Lits en het

Hoofd van het Armbeen , nog merkelyk minder

weezen, naar de Onderwerpen vetofgefpierdzyn.

Hier uitmoet volgen dat, wanneermen het Boven-

IV. Deel. Qq ftuk
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ftuk van de Lits een Duim beneden het opperftp

uittkekfel plaatfle, en men geen drie vierde duims

ruimte tulïchcn het Hoofd en gemelde uitfteekfels

had , om het Hoofd in zyn Holligheid te doen gly-

den, het Hoofd niet herfteld zoude worden, of

zoo het herfteld wierd, dat de Lits door de druk-

king van het Hoofd , naar maate het naar zyn Hol-

ligheid, daar het uitgevi^ecken was, naderde, moeil

weggeftooten worden. Het ecrfte zou tegen het

oogmerk zyn; het tweede zou zeer bezwaarlyk

kunnen gefchieden , om dat het Hoofd geen ver-

mogen genoeg heeft, om dekragt, die tot weg-

ftooting van de Lits vereifcht wordt, in 't werk te

ftellcn: want, den Arm uitgerekt wordende, ryft

het Hoofd en nadert de plaats daar het uitgeweeken

is, en komt in een regteLyn, of ten naaften by,
met de twee over elkander ftaande deelen, daar

de kragt van Rekking en Tegenrekking op geoe-

fend worde ; maar dit kan niet gefchieden, voor

dat de Rekking zoo Iterk zy , dat ze de kragt der

Spieren en Banden van het Gewricht des Schouders

overwonnen.heefCj en meer wordt 'er tot de Her-

ftelling ook niet vereifcht. Al de kragt, die 'er

meer aangelegd wordt, komt tenkoftevan gemel-

-de Spieren en Banden , en kan niet dan Kneuzing
.,

Scheuring , Ontfteeking , Verettering , en het

Vuur zelfs vcroorzaaken. Dus ziet men , dat

cene te kleine Lits zoo wel een beletfel kan zyn

in de Herftelling , dan ecne die te groot is : 't is ge-

noeg
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hocg als de Lits maar zoo laag beneden de Uitileck-

fels- van het Schouderblad geplaatft word , dat ze

pal ftaat ^ en 'geen nood heeft van 'er te kunnen

over heen fchuiven.

^Mogelyk is de ongelyke drukking van de Lits

tegen het Schouderblad , ook eeniger maate een

oorzaak van belctfel in de Herftelling: want hen

Bovenftuk van de Lits , tegen de Uitfteekfels van

het Schouderblad geplaatft, ftelt zich met eenge-

noegzaame kragt tegen het geweld van de Muscu~

ius Pectoralis^ Deltoides, Sup-ajpnatus ^ en Cora-

cobrach'talis ^ die het bovengedeelte van het Schou-

derblad anders voorwaards , ten aanzien van het

Werktuig, zouden trekken. Het Onderftuk van

de Lits kant zig wel voor een gedeelte aan, tegen

kragt der Spieren die onder het Gewricht zyn 5

maar, zou die drukking wel genoeg zyn tegen het

Schouderblad, om het geweld der Spieren , die aan

hetzelve gchegt zyn , te overwinnen, dat het

onder f/edeeltc van het Schouderblad niet door de-

zelve voorwaards getrokken worde ? Ikmeen neen j

want de twee ftukken van de Lits doen een gely-

ke drukking, het een tegen dé uitfteekfels van het

Schouderblad , het andere tegen de zyde des Lig-

haams onder den Oxel; het Bovenftuk legt al zyri

kragt aan , tegen de Uitfteekfels alleen ; het Onder-

ftuk legt maareen klein gedeelte vati zyn kragt ten

kofte tegen het Schouderblad, en dat niet regt,

maar fchuins tegen de onder- ofvoorkant van het-

IV. Deel. Q^ ^ zei-
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zelve j terwyl het overige gedeelte de geheele zy-

de des Lighaams beflaat. Wanneer nu de Rek-

king gefchiedt, worden de Muscu/i^ Teres major en

tnittor, Pectoraiis en Lat'isfimus DorJJ^ gcfpanneir,

en houden de lits af, om tegen de kant van het

Schouderblad te kunnen drukken ; dus geen tegen-

ftand genoeg vindende,nioct het zich ten deele aan de

krr.gt der Muscu/; Infrajpnatus, Teres major en mi-

nor, en Subjcapihr'is overgceven , die hetzelve

roorwaards trekken ; waar uit volgt , dat de on-

derrand vnn het Pannetje des Schouderblads dee-

ze zelfde verandering moet ondergaan , en raeer

voor vv aards gebragt worden : fchoon nu de boven-

land wel te rug gehouden word, door het Bo-

venftuk van de Lits, moet het evenwel eenigbe-

letfel in de Hcrftelling geeven, als de Ontleding

nederwaards is , om dat het Hoofd over den on-

derrand van het Fannetje moet gaan, zal het op

zyn plaats komen. Hier behoorde nu een middel

aan de hand gegeven te worden , 't welk gepaft

was om die oorzaak, als een beletfel in de Herftel-

ling, voor te komen, en dus dezelve gemaklyker

te maaken .- maar dewyl ik 'er tot nog toe geen ge-

noegzaam doorzigt in heb, zal ik liever zwygen ,

dan onzekere middelen voor te ftellen, en wagten

tot ik nader ontdekt en zekerder in myn Werk
zal zyn.

Na tot dus verre van het TVerhuig, hoe het za-

mengefteld en wat verder daar toe noodig is, ge-

Ipro-
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fproken te hebben
,
gaa ik over tot de wyze hoe

hetzelve gebruikt wordt ; verkiezende daar toe e6-

ne nederw^aardfe Ontleding. Ik zet den Lyder

op een Stoel, van hoogte naar de langte van het

Onderwerp, en voor den Heelmeefter het gemak-

lykfte, en omwind den Opper-Arm, bovenden El-

leboog, met Linnen, dat naar onder toe een wci-

nigje dikker legt , op dat de Beugel te vader zitte:

daar over een Windfel dat met het gemelde Linnem

wel digt om den Arm fluit, en zoo veel vult dat

de halve Beugels , op een kleine afftand naa, elkan-

der raaken, en zy de onderfte uitftckken van het

Armbeen niet kunnen drukken. De Arm worde

door de Lits geftoken, die tegen den Schou-

der wordt geplaatft. Dan leg ik den Beugel

op zulk een wyze om den Arm , dat de eene helft

van vooren en de andere van achteren over het

Linnen heen komt, dat om den Arm is; wanneer

nu de Schyfjes binnen en buiten 's Arms komen , zo

doe ik de Koorden daar in ,gelyk als de Afbeelding

(Plaat XXXII.) toont, en de Beugel wordt

van een Helper opzyn plaats gehouden. DeHaaken
van de Yzere armen fteekt men in de oogen van

de Lits en de Haak, die aan hetTouw is dat om den

Spil loopt , wordt in de tweeLitfen van de Koord,

die om deSchyven van den Beugel legt, gehaakt.

Nu ziet men nog eens, of de Koord wel op de

Schyven is, eer men aan 't werk gaat, en of de

Lits wel geplaatft is, dat is, dat het Bovenftuk

IV. Peel. Qq 3 legt;
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legt tegen de Uitftcekfels van het Schouderblad cii

het Sleutelbeen , en het Onderftuk onder den 0-.

xel , vlak tegen het Lighaam aan. Dan gebiedt

men den Helper , de twee halve Beugels fterk tegen

elkander te drukken , en men begint te winden

,

(^onderftellende dat men maar één Helper heeft) zoo

lang, totdat men ziet dat de Spieren omtrent ge-

noeg uitgerekt zyn. Dan moet de Helper den

Beugel los laaten en neemen het Handvat van de

Plank in zyn linker hand : men doet hem met de

regter hand langzaam draaijcn,: men gaat achter

den Lyder ftaan : zoo het de regter Arm is (leekt

men de regter hand onder den Arm digt aan den

Oxel, terwyl men de llinkcrhand op de Schouder

legt. Zoo men dan bemerkt , dat de Rekldng genoeg

is, moet men zoo veel kragt met de cenehand in

het opligten van den Arm, als met de andere in

het nederdrukken van den Schouder doen , om de

van een gcweeken deelen nader tot elkander te

brengen. Zomtyds voelt men dat 'er een kleine

fchok gefchied , door het infchieten van het Hoofd

in dchoUigheid, doch dit gebeurt niet altyd. Dan

onderfteunt men den Arm wel , en zegt aan den

Helper , dat hy het Werktuig langzaam naar het

Lighaam brenge , terwyl hy op dien zelven tyd

den Draai-Arm te rug laat gaan, en aan den Arm
ruimte geeft. Maar , wanneer men niet voelt

,

dat hy infchiet , word men het vceltyds gewaar

dat men ziet of voelt , dat de Arm onder het win-

d^n
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den opryftj en de holte onder het opperfte uLtfteek-

fcl des Schouders vult: als de Helper dan denArm
naar 't Lighaam beweegt, houdt men den Arm met

de regterhand fterk op, zoo dat de hand dan als

tot een vaft punt verftrekt'', daar de Arm zig op

beweegt in het nederzakken naar het Lighaam y

en het Hoofd in het losdraaijen belet wordi; naan

beneden te fchietcni

.. Eindelyk zouden we nu de nuttigheid ^'an dic

Werktuig met beproefde Voorbeelden kunnen fta-

ven, om dies te meer zekerheid van dcszclfs nut?

en voordeel te geeven. Dit zouden we kunnen

doen , en fprceken van ieder Voorbeeld afzonder-

]jk ; maar dewyl de Ontledingen nagenoeg de-

zelfde zyn geweeft, en 'er geene byaionderheden

in aangemerkt werden, zouden we het gezegde

dikwils weder moeten herhaalen , dat laftig voor

my , en ook niet aangenaam voor den Leezer zou-

de zyn. Derhalve zal ik maar alleen zeggen, dat ik

elf Ontledingen , die alle nederwaards zyn ge-

weeft, in 't byzyn zoo van den Heer Grashuis , als

van eenigemyner Medebroederen, door middel van

dit Werktuig herfteld heb ; waar by ook nog (zulks

vercifchende} de voorbeelden van den Ervaaren

Chirurgyn G. Bosch te Utrecht zouden kunnen

gevoegd worden , die dit Werktuig mede eeni-

gen tyd in gebruik gehad heeft , en 'er de Herftel-

ling, naar zyn zeggen, met volkomen vergenoegen

jiiedc verrigt.

IV. Deel, Qq 4 Wat
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Wat nu na de Herftelling gedaan moet wor-i

den , daar van zullen we niet Ipreeken , naardiea

we afgehandeld hebben , 't geen we voorgenomen

hadden , betreffende de verbetering van het Glos-

Jocom'tum van den Heer Petit en wat verder daar

toe betrekkelyk was. Voor 't overige kan men
by andere Schryvers genoeg vinden , van alles wat

na de Herftelling noodig is in acht genomen te wor-

den ; en die des begeerig is wyze ik naar Petit ,

Heister, DU Verney en anderen, dieomftan-»

4ig ovier deeze Stoffe gefchreeven hebben.

J. R.

G E-



GENEEZING
VAN EEN

BEKKENEEL-BREUK,
[MET ZONDERLINGE

OMSTANDIGHEDEN
VERGEZELD:
DOOR DEN Heer

S A L E R N E,
Cbirurgyn te Bonnehosq in Firankryk.

(Recueil de Medecine, Chirurgie, &.C. Novembre 1757. p-370.)

?^;5g g^ o Si g o o o Q g&jg^o o a et o o 0"g :^;
•

SChpon de Breuken van het Bekkeneel niet

zeldzaam zyn , meen ik egter dat deeze ge-

paard is geweeft met Omftandigheden , die eeno

byzondere oplettendheid verdienen en ze de Be-

fchryving waardig maaken.

. In de Maand ^»?7y 1753 werd ik gehaald by

een Gcregtsdienaar te Bonnehosq ^qxqx zyn Zoont-^

jp van agt Jaar oud. Dit Kind hadt een Schop ge-

kreegen van een Paard , aan het regter en boven-'

fte gedeelte van het Agterhoofdsbeen ; zodanig,

dat het Hoefyzer tot op het dikke Herfenvlies

(J)iira Mater) was doorgedrongen. Ik bemerkte

qp het Bekkeneel een byna rond Gat, door het

welke ik myn Pink kon fteeken : de Vliezen la-

gen bloot , en ik onderfchcidde zeer duidelyk den

loop van 't Bloed door de Slagaderen. De Pa-:

IV. Deel. Qq 5 tient
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ticnt was byna zonder Koorts; zonder bedwelmd-

heid, zonder neiging tot Braakcn, zonder Bloed-

florting; en ik vond hem wel hy zyn Verftand,

zonder eenigc Onruftighcid van Geeft. Deeze

Gefteldheid , vry van eenig fchroomelyk Toeval,

deedt my denken , dat 'er geen Wcérftuit had

plaats gehad.

Ik begon, met die plaats van 't Hoofd kaal te

fcheeren : ik wiefch de Wonde met warmen

Wyn : ik nam eenigc Bcenfchilfcrtjes weg, die

fcherpe prikkelingen maakten op de Vliezen der

Hcrfenen , en onderzogt , of het afgefcheidcn

ftukje Beens niet tuffchen het Bekkeneel en de

Dura Mater ingefchooten was. By den eerften

Toeftel hield ik my te vreden, met de Wonde
wel te zuiveren , daar in te brengen eenig droog

Plukzel, en daar op te leggen een Pleifter van

'Empl. Bctoujc^, verzorgende het met een behoor-

lyk Verband. Ik deed het Kind een braave A-
dcrlaating op den Arm. 's Anderendaags open-

baarde zig nog geen teken van eenig uicgeftort

Bloed : de Koorts was zeer klem : ik verzorgde

de Wond met ccn eenvoudig Digeftief, daar ik

byvoegde den Baljamtim Fioravani}. Den derden

dag ftond ik verbaasd, het gcheele Hairige ge-

deelte van het Hoofd by uitftek gezwollen te

zien, door de uitftorting van eene aanmerkclyke

veelheid Bloeds, tuflchen de Huid en het Bek-

keneel. Dit was, zonder twyfel, door de kwet-

zing van eenige takken der Slaap- en Krop-Slag-

adcrea
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ladcren veroorzaakt. De Wonde nogthans bleef

in een goeden Haat; ^e Ettermaaking was naar

wenfch, zonder eenige vermenging van Bloed,

yan 't eerftc Verband af tot aan het einde der Be-

handeling. Ik oordeelde het niet dienftig, Mid-

delen te gebruiken, bekwaam om ditVogtinzy-

pe Vaten te rug te trekken of het te tragtentedocii

verflaan: m.aar ik befloot , de Ziwellmg door te

lleeken , om het te doen ontlaften. Ik opende ze

derhalve, met myn Lancet, zo laag als 't doenlyk

\vas , en 'er kwamen, twee groote Kommetje^

hoogrood Bloed uit'.

Niet tegcnftaande ik , twee Uuren na deeze O-
peratie , nog een Aderlaating op den Arm gedaan

had, vond ik 's anderen daags de Beldeedzelen we^
der even zeer gezwollen , die ik genoodzaakt was

op de zelfde manier te onclcdigen. Naar maate zy

Ontlafting krcegen werden zy weder opgevuld , eii

dit duurde vyf dagen agtcrecn , fchoon ik de Ope-

ratie om 't half Etmaal herhaalde. Derhalve niet

weetendc wat ik doen zou, en geen uitwendige

Middelen ziende, bekwaam om het Bloed teftcm-

pen , die gemakkc-lyk in 't werk te ftellen waren
^

nam ik myn toevlugt tot de Pi/u/a de Alum'ms com-

fofita, waar van de Jongen met Vleefchnat, om
de twee Uuren , een dojis innam. Zo dra ik dit

in 't werk gcfteld had , bedaarden de Toevallen,

Jiet Bloeden hieldt geheel op , en de Wond van 'c

Hoofd was in een Maand genezen.

H.
IV. Deel. DE



DE NUTTIGHEID
V A N D E

IN-EN TIN G
DER

VEEZIEKTE
aangetoond;
in een brief van

D. P. L A I J A R D,

Med. Doktor,

AAN DEN Wel Edelen Heer

GRAAF VAN MACCLESFIELD,
Prejident der Koninglyke Sociëteit van Londen.

iPbUofopb. TranfaSl. Vol. L. Part. II. for 1758, p. 528.)

Mr LORD,

DE Eer, welke Gy 'my hebt aangedaan met

myn Werk over de Befmettelyke Ziekte

onder het Hoornvee wel te willen doorlcezen,

vordert van my eene eerbiedige Dankzegging, en

ik b?n Uwe Lordfchap niet minder verpligt , om
de billyke Aanmerking door U gemaakt: „ dat

„ het, voorenaleer de In-enting op 't Hoornvec

„ in 't werk gefield werde , noodig ware , Be-
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5, wyzen by te brengen , dat deeze Ziekte niet

„ meer dan eenmaal kaa overkomen , en verze-

„ keringen , dat eene Herftelling van de Ziekte

„ door In-enting, het Beeft voor eene tweede Be-

„ fmetting bewaart".

De volmaakte overeenkomft , tuflchen deezc

Ziekteen deKinderpokjes, zou my niet toelaaten,

te verzuimen de groote voordeden te melden,

die uit de In-enting voortkomen moeten , en der-

halve, My Loni, prys ik derzelver gebruik aan;

noch vind eenige reden , om myn Gevoelen te

veranderen, na zorgvuldig het gene uitgegeven

is, over dit Onderwerp
, gelezen , en een zo

naauwkeurig onderzoek , als my doenlyk was,

daar omtrent gedaan te hebben , in verfcheidc

deelen van Groot Brittannie.

Ik zal , zo beknopt als my mogelyk is , de

volgende Byzonderheden onderwerpen aan de

overweeging van Uwe Lordfchap , en van de ge-

leerde Sociëteit , in welke Gy het Prefidentfchap

met zo veel roem bekleedt.

De Mar^uis de Courtivron verhaalt in

twee Vertoogen, die voor de Koninglyk Fran-

fche Akademie der Weetenfchappen , in 't Jaar

1748, gelezen en door dat geleerde Genootfchap

uitgegeven zyn , de Waarneemingen ^ welken
hy, met den HeerPELVERsiER de Gombeau,
certyds Chirurgyn van een Regiment

, gedaan

hadt omtrent den oorfprong, voortgang en doo-

delykheid van de Befmettelyke Ziekte te JJfur-

JV. Deel. fH/g^
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t'Jls^ een Vlek in Bourgogne ; waarby gevoe'gtl

zyn hunne Proefnecmingcn , door Aanvoeging van

buiten, inbrenging in de Maag en In- enting, tot

verwekking van de Ziekte; en hy befluit uit de

miskikking van dceze poogingen , dat zy allecn-

lyk van t' ecne Beeft aan 't andere kan medege-

deeki worden. Waarby komt ; dat de Marquis

,

niettegenftaande hy waargenomen heeft de regel

-

maatighcid van de Ziekte, dcrzelver Dagen van

Scheiding , op den zevenden en negenden , en in

't byzonder, dat alle de Bceften, die tot herftel-

ling kwamen , meer of min met Puiften uitfloc-

gen op verfchillende deelen van het Lighaam,

nogthans niet wil toeftaanhct Gevoelen van Ra-
MAzziNi, aangaande de overeenkomft van deeze

Ziekte met de ICmderpokjes, noch dat het een

Uitflaande Koorts zy ; maar hy merkt het aan

als een foort van Peft.

Zelfs gaat de Marquis nog verder. Hy zegt

ilelliglyk: „ dat in de voorgaande Jaaren, in de

„ Provinciën van 't BreJJe^ Macotinois QwBiigey^

„ cenigePcrfooncnfchade geleeden hadden, door

„ Becften te koopen van de Ziekte hcrfield, wel--

5, ken diestyds nog met Puiften waren bezet , en

„ die naderhand de Ziekte op nieuws kreegen.

j, Ja hy voegt 'er by, dat, zelfs na tweemaal her-

5, fteld te zyn, een derde Bcfractting veelen heeft

5, bevangen en doen ftervcn".

Geen wonder, My Lord^ dat zulke ftellige ver-

zekeringen konden doen wankelen , en maalï:en dat
-

de
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de Praktyk der In-enting niet aangenomen werde ,

tot dat de aart der Ziekte volftrekt bepaald was,

en het tegendeel van dat geftelde uit daadelyke be^

wyzen bleek.

In een ftuk van zo groot belang voor ieder Na-

tie, was het te wenfchen, dat de Marquis de

CoüRTiVRON met GetuigeniiTen bekragtigde Waar-

neemingen bygebragt had van deeze tweede en

derde Befmettingen. Want, fchoon een Edel-

man van zynen Rang , Karakter en groote Be-

kwaamheden, niet alwiilensde wereld zal bedrie-

gen, zou het nogthans kunnen zyn, dathy vetr-

keerde Berigten had ontvangen.

Zo veel de aart, opkomft, voortgang en doo-

delykheid , van dceze Ziekte te IJfurtille , belangt *,

fchynt zy eene zelfde Ziekte te zyn, als die in

deeze Ryken geheerfcht heeft. Alle de Toeval-

len komen overeen, in de Befchryvingen van Ra-
MAzziNi, Lancisius, den Marquis, cn mynWerk
over de Ziekte. Een ziek Beeft gaf oorfprongaan

de drie Befmettingen. De Ziekte was overal de

zelfde, inltaUe, Vrankryk en Groot Brittannie:

zy eindigde of in de dood ^ op den vierden of vyf-

den Dag, wanneer een Buikloop de heilzaame

Uitflag van Puiften verhinderde, of in eenige ge-

vallen door Misdragt ; maar op den zevenden of

negenden Dag tot heifeUing^ wanneer de Uitflag

geregeld was voortgekomen. Schoon de Marquis

-

niet opgemerkt heeft, dat eenige byzondere Ge-

iieesmiddelen nuttig wareü, zegt hy cgter, dat

IV. Dlel, Zuure
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Zuure dingen in 't algemeen goed decdcn ; inzon-

derheid fchraaic dunne Wynen , wac aan den Zivu-

ren kant , en dat de zieke Beeften altemaal trek

hadden tot dit Zuur.

Da doodclykheid was insgelyks dezelfde, naar

't gene blykcn zal uit de Tafelen van den Marquis^

Van 192 Ituks Vee, ftierven 'er 17Ó. Het fterven

badt meeft plaats in vette Beeften, Kocijcn met

Kalf, en jonge zoogende of éénjaarige Kalveren.

Van de 16 overgebleevenen, waren flegts 2, Kalve-

ren uit de 77 in 't leeven , en deezc 2 , met 7 an-

dere Beeften van de 16, ontkwamen de Bcfmet-

ting , niettegenftaande zy gcduurig onder de be*

fmette Beedcn hadden gev/eeft. Het is derhalve

klaar, dat, van 192 Beeften, 176 geftorven, 7

gebeterd en 9 onaangctall gebleeven waren. Irt

Groot Brittannie is de doodclykheid der Ziekte niet

minder gewecft.

Een iegelyk, die de vertooningen, den voort-

gang en de doodclykheid der Kindcrpokjes gelieft

te vergelyken , met het gene door geloofwaardig-

ge Schryvers ,
gclyk Ramazzini , Lancisius en

andere Waarneemers, aangemerkt is ten opzigt van

de Befmcttelyke Ziekte onder 't Hoornvee, zal

geen oogcnblik in twyfel ftaan om tebepaalen, of

deeze Ziekte een Uitflaande Koorts zy, even als

de Kindcrpokjes, of niet.

Indien het nu, gelyk de Marquis in zync beide

Vertoogen heeft erkend , een algemeene Waar-

neeming iSj, dat een Uitilag van Puiften in eenige

declen
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deelen des Lighaams , die geregeld voortkomen
j

veretteren en opdroogen ^ het Middel zy , 't welk

ée Natuur gebruikt om de Geneezing uit te wer-

ken ; en dat hier doorgaans de Stof der Ziekte

geen aandoening heeft op de Klieren by de Oo-

ren , in de Lieffchen of anderen , noch grooto

Verzweeringen of Verftervingen in die Klieren

veroorzaakt, gelyk de Peft doet : ja, bovendien^

daar het door den Marquis is opgemerkt , dat

het Verfchil tuiTchen de Befmettelyke Ziekte van

de Jaaren 1745 ^^ ^74*^ 5 ^^ ^^^ ^^^ ^747 ^^

1748 , was, dat in de eerde het heilzaame Üit-

flag zig openbaarde , doch in de laatfte , zo hy
met reden vreeft, tegengehouden werdt door het

by uitftek koude Weer : en indien het komt te

blyken , dat door ïn-enting die zelfde reguliere

Uitflaande Koorts is voortgebragt geworden , met

ieder Perk en even de zelfde Toevallen als in de

ICinderpokjes ontftaan: zo zal de aart deezer Ziek-

te dan bepaald zyn.

Ik gaa nu voort , My Lord .^ om voor Uwe
Lordfchap en de Sociëteit de Berigten bloot te

leggen, welken ik ontvangen heb, aangaande de

Befmetting en In-enting van het Vee , en eenige ^

Aanmerkmgen te maaken , op de Proeven die te

IJjurttUe zyn in 't werk gefield.

Zo lang , My Lord, als de Vee-Peft in Groot

Brittannie gewoed heeft, is 'er geen één, met
GetuigenilTen bekragtigd Bewys , ingekomen

,

IV. DfiEL. Rr dac



6o6 De nuttigheid van de

dat écnig Beeft deeze Ziekte , op eene reguliere

wyze, meer dan eenmaal heeft gehad. Ik twy-

fel geenszins , of deeze Schepzels kunnen onder-

hevig zyn aan Uitflaande Kwaaien van verfcheide

foorten, maar, gelyk alle Uitflag, zegt Doktor

M^AD ,
geen Kinderpokjes is of Mazelen, zo is

ieder Puift geen teken van de Vee-Ziekte. Door

onweetendheid of bedrog hebben Menfchen mis-

leid kunnen worden in het koopcn van Beeften ,

en kunnen dezelven verlooren hebben , zo wel in

Engeland als in Vrankryk; maar zolang, totdat

een tweede Befmetting beweezen zy , moet het

algemeene Gevoelen in dit opzigt boven dryven ,

zo wel als inde Kinderpokjes: want, fchoon vee-

ien wel het zelfde van deeze verzekerd hebben, is

doch nooit een volRandig Getuigfchrift bygebragt,

't zy na de herftelling van het Natuurlyk aankomen

of door In-enting , dat iemand de Kinderpokjes

ten tweeden maale gekreegen heeft; ten zy men ,

't geen gemeen is by de Voedfters of OppaiTers

van de zodanigen, het uitbreeken van Puifl:enop

de Armen en het Aangezigt , voor tekenen van

een tweede Befmetting zou willen neemen.

De Boeren en Veeweiders in de Graaffchappea

üuntinsidon i Cambri^s^e, Lincoln, Kent en Tork^

shire^ van welken ik Getuigen ifien op fchrift heb,

Hemmen allen overeen , dat hun nooit is voorgeko-

men, dat een Beeft de Befmettelyke Ziekte meer

dan eens gehad heeft. In dit Graaffchap in 't by-

zon-
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fconder, heeft Mr. y. Mekw, de Landman van

wien in myn Werk wordt gefproken , tegenwoor-

dig onder zyn Vee te Godmanchfler agt Koeijen ,

die de Befniettelyke Ziekte gehad hebben toenzy

de eerfte maal aldaar zig openbaarde , in 't Jaar 1 746.

De Ziekte kwam 'er weder in 1749, 1
755 en 1756,

doch de twee laatfte reizen niet zo algemeen over-

*.t Vlek als in de twee eerfte Jaaren. Al die vier

reizen heeft hy geleeden door 't verliezen van zya

Vee, en nogthans bleeven deeze agt Koeijen , die

in 't Jaar 1746 van de Ziekte waren gebeterd, den

geheelen tyd dat de Ziekte in die Boerdery was^

midden onder het zieke Vee; zy lagen in dezelfde

Schuuren , zy aten van 't zelfde Voedzel, ja van

zodanig zelfs , 't welk de Zieke Beeften had^

den overgelaten en bekwyld; zy dronken na die

Beeften , ontvangende onophoudelyk derzelver

adem en damp; zonder ooit het allerminfte aange-

daan te zyn. Is dit niet een overtuigend Bewys?
indien in 't algemeen het Vee voor een tweedeBe-

fmetting aandoenlyk is, hoe komt het dan, dat

niet eene van deeze agt Koeijen daar van aa'ngefto-

ken werd?

In de bovengertielde Jaaren bleefgeen Beeft van

de Ziekte beVryd, dan zodanigen^ die reeds ge-

beterd waren. Dit is my beveftigd door de Va-

der en Broeder van Mr. Mehew, door al de voor-,

naame Huislieden te Godmancbejier ^ en 't is het al-

gemeen Gevoelen van alle de Boeren en Veewei-

IV. Deel. Rr a dcrs
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ders in Hiint'w^donsh'tre , die zo overtuigd zyn dat

'er geen tweede Befmetting plaats heeft, dat zy

altyd een hoogcr Prys willen geeven voor zulk

Vee, 't gene van de Ziekte is herfteld geworden.

De Eerw. Heer Scaife, Asfiftent van den

Ecrw. Dr. Greene, Deken van Salisbury, in des-r

zelfs Parochie van Cottenham in 't Graaffchap Cam-

bridge ,
geeft my berigt , dat de Boeren in die

Nabuurfchap, in de Jaaren 1746 en 1747, verloo-

rcn hebben twaalfhonderd Beeften, in 't Jaar 1751

vierhonderd en zeventig, en hy verhaalt my , dat

Mr. hen ^ Sayers , Moor, De»t, Lawjon , de

voornaamfte Hocfpagters te Cottenham, Mr. Tay-

lor, Stimfier en Matthsws van zyn eigen Parochie

•van Hifon, benevens de Boeren van Wjvel}t!gham

of JVillinsham , ecnftemmig verldaaren , nooit

een Voorbeeld te hebben gezien, dat een Beeft de

Ziekte voor de tweede maal kreeg.

Mr. Torps, een Hoefpagter en Veeweider by

Ga'insborough in Lincolnshire , heeft Beeftén gehad

van de Ziekte gebeterd, die in de Weide gegaan

hebbefi met zulke Beeften, als naderhand ziek zyn

geworden , en hem is nooit één voorbeeld van ce-

ne tweede Befmetting ontmoet.

De Heer Loftie , een vermaard Heelmeefter te

Canterhiiry ^ heeft voor my onderzoek gedaan by

de Boeren en Veeweiders in dat gedeelte van Kent

en omtrent Ro/wwey-Mzn-/^ , en hy bevondt, dat

-men daar in 't geheel geen denkbeeld had van eene

weder-inftorting der Beeften. De
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r DcEerw. Heer,Dr. Foüi^TAYNE, Deken van

York,:fchryft my uitdrukkelykj dat het niemand

'in zyne nabuurlchap bekend ïs , dat eenig Beeft

ooit de Ziekte voor de tweede maal ondergaan

heeft. Ook hebben verfchcide • Mcnfchcn ,' zo

uit dat Landfchap als anderen , my het- zelfde

verhaald. .^^uLoa. -..
. .. j ii-- f:;- /

Indien deeze Getuigeniflen ,' van Luiden Van

agting en geloofwaardigheid-, te famen met dè

overeenftemmende denkbeelden der Veeweidersin

't algemeen , toegeftaan worden , zo moet men be^

fluiten, dat 'er geen tweede Befmetting' plaats

heeft. Onderftellende nu , dat het kome te bly-

ken, dat deeze Ziekte even zo regulier, als vol-

gens het natuiu'lyk beloop, doch op een zagter wyr

ze , door de In-enting te weeg gebragt wórdt

,

en dat de In-entingdushetBeeftook voor een twee-

de Befmetting beveiligt, •zO 2ial buiten twyfel de

In- enting aan te pryzen zyn.

De zeer weinige Proeven in Engeland gedaan^

en dit nog niet met de grootfte naauwkeurigheid of

bekwaamheid, zullen egter dienen om dit ftuk -ge-

heel buiten twyfel te ftellen. ' ob ''•
: . j:uvid

De Eerw. Heer Deken van York hadt vyfBee-

ften laaten in- enten , door middel van een Lapje

Katoen in de Etter gedoopt , en
,
gelyk een Seton:,

gebragt door een gaatje, dat in de Kwabbe onder

de Keel gemaakt was. Van deeze vyf ftierfeene

Koe tegen den tyd van 't Kalven , de andere vier

IV. Deel. Rr 3 zyn
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zyn, na dat zy de verfcheide Perken van deeze

Befmettelyke Ziekte hadden doorgellaan
, gebe-

terd, en twee derzelven, die voor de eerile maal

Kalven moeften,. hebben haar Kalf niet verfmakt-

Alle vier , zyn zy een langen tyd met ziek Vee

geweid , en hebben nooit het minfte Toeval gehad

van een tweede Befmetting.

- De Heer Bewley , een geagt Heelmecfter in

Lincolnshire, entte drie Beeften de Ziekte in , vaa

twee Jaaren oud , voor Mr. W tggjesworth vim.

Manton. Hy deedt zulks in de Keelkwabbc , met

Slym uit de Neusgaten. Alle drie hadden zy re-

gulier de Toevallen der Befmettelyke Ziekte op

«ene zagte wyze-, zy beterden, en fchoonzy een

Jaar lang onder vyf of zes Zieke Beeften bleeven

,

hadden zy 'er nooit eenige de minfte aandoening

van. Mr. Bewley verklaarde ook aan Mr. Tkorm

fe, dat 'er nooit, zo veel hy wift, ecnig Voor-

beeld was bygebragt , van eene tweede Befmec-r

ting.

Naardien het klaar is, dat; niettegenftaande 'er,

in eenige Gevallen, geen volkomen rype Etter ge-

bruikt , noch de Infnydingen op de bekwaamfte

flaatfen gemaakt, en, naar men onderftellen mag,

weinige Geneesmiddelen ingegeven waren; nog-

thans de In-enting zo wel flaagde, dat 'er de Ziekr

te op eene reguliere en zagte wyze door veroor-^

zaakt werdt ; gclyk blykt doordien de Koeijen

,

die bevrugt waren, haare Kalven niet verfmakteii:

ze
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20 kan men veilig befluiten , dat , in deeze Befinet^

telyke Ziekte , even gelyk in de Kinderpokjes
,

de In-enting niet alleen verdedigd kan worden,

maar dat zy zelfs zeer aan te pryzen is.

Maar hoe komt het dan , dat noch door aanvoe-

ging van buiten , noch door het inbrengen in d©

Maag, noch door daadelyke In-enting, de Ziekte

in Vrankryk medegedeeld werdt aan de Beeften?

De Marquis zegt, dat deeze Ziekte niet mede<-

gedeeld wordt , dan onmiddelyk van 't eene Beeft

aan 't andere. Doch met zyn verlofmoet ik zeg-

gen, hoe ik zekerlyk weet, dat de Ziekte in Fe^*

iruary 1756 overgebragt werdt van de Stal, daaf

ik eenige Zieke Beeften vifiteerde, in tweeande-

re Stallen , elk op een merkelyken affland daar van
,

zonder eenige Gemeenfchap van de Beeften met

malkander , en enkel door de Knegts , die uit d*

eene in de andere kwamen , of door de Honden.

De Proefneemingen op vier Beeften, door ftuk*

ken der Huiden van geftorven Beeften, of lappen

van Linnen , Wollen of Zyden Stoffen , door-

drongen met den Adem en Damp van ftervend Vee,

over hunne Koppen te binden, toonen, door het

afworftelen dat de Os deedt van de Lap die oni

zyn Kop gebonden was , dat de rottige Stank hem

zeer onaangenaam ware ; maar noch zyn Bloed,

noch dat van de drie andere Beeften,moet toen ter

tyd aandoenlyk geweeft zyn voor de Befmetting.

Wat de Puiften belangt, die de Marquis meldt

ÏV. Deei* Rr 4 dat.
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dat gemengd werden onder Haver en Zemel, of

ontbonden in witte Wyn; de Gal van Zieke Bce-

ften , die men met Melk mengde ; de Melk van

Koeijen die de Ziekte hadden; Water, waar in

men een ftuk der Huid van een geftorven Beeft

hadt laaten weeken : en de voorzigtigheid, waar

mede deeze mengzels gebragt werden in de Pens

van Kalveren , door middel van eenTregter , wiens

end bedekt was met een ftuk van een verfch gevil-

de Zieke Huid , op dat het Beeft zo wel de Ziekte

inzuigen als inzwelgen mogte : alle deeze Proeven

konden geen andere uitwerking hebben , dan die

'er op volgde, te weeten; dat de fcherpheid van

de bedorven Gal eerft eene Walging veroorzaak-

te en vervolgens een geweldige Brand , die het

Beeft om 't leven hielp , laatende klaare blyken van

haare prikkeling in het Gedarmte over.

De Praktyk der In-enting of In-oculatie is on-

langs eerft in trein gekomen, en zelfs nu nog maar

weinig bekend in de Provinciën van Vrankryk;

gelyk ookhaare voordeeligheid nogkortlings flerk

betwift werdt te Parys. In 't g'eval der In-enting

van de Beeften, moeftmen, in plaats van een ftuk

der raauwe Huid , zo even eerft van een geftorven

Beeft afgevild , te neemen , of een Puift in de Keel

te duuwen , te werk gegaan hebben volgens de

regte Enge/fche man'ter van ln~entn7g\ naamelyk:

of door een gaatje , in de Keelkwabbe , heen bren-

gende Katoen of Zyde ,
gedoopt in Etter die vol-

ko-^



In-enting der Vee- Ziekte. 6r^

komen ryp was, of inbekwaame Infnydingen aaa

het dikke der Voorpooten , ofaan de Billen, Draa-

den te leggen van Katoen of Zydc , met Etter

doordrongen. Eenigén hebben, wél is waar, ge-

dagt , dat de In-enting met Bloed van bcfmette

Onderwerpen de verwagting zou beantwoorden ,

doch de meeften der hedendaagfche Praktizyris

ftellen meer vertrouwen op de Etterftoffc (rt).

Verfcheide Geftellen zyn 'er, die de Befmetting

niet aanneemen , al wordt de In-enting met de

grootfte kennis en oplettendheid in 't werk gefteld.

Een Ranby, Hawkins, Middleton en andere

In-enters, zullen ons verhaalen , dat de Infnyding

fomtyds fterk gedragen , en zig Puiften geopen-

baard hebben aan de kanten van de Wond , zon-

der eenige andere byzondere kentekenen van de

Ziekte, en dat nogthans de Patiënt nooit daarna

de Kinderpokjes gekreegen heeft. De Marquis

meldt een Voorbeeld , dat een weinig hier naar

gelykt , in zyn eerfte Vertoog.

ITet onderzoek van deeze zeer gewigtige By-
zonderheden, heeft my, zo ikbefpeure, tot eenc

wydloopigheid gcbragt, welke ik vreeze, datu-

we

(a) [Men kan hier mede vergelyken de Manier, die in

Noordhollani gevolgd is toü de In-enting der Vee Ziekte,

benevens de Werktuigen daar toe gebruikt,- ais ook den
Uitflyg der Proefneemingen : te vinden in het III. Deel
deeze Uitgezogte Verbandslingen , bladz. 246. ]

IV. Deel. Rr 5
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"WC Lordfchap laftig zal zyn : maar, indien ik all«

twyfelingen mogt hebben weggeruimd en over-

tuigende blyken bygebragt van de ongegrondheid

der vreeze voor eene t weefde Befmeccing: indien

ik aangetoond moge hebben , dat de In-entmg ee-

jie noodzaakelyke Praktyk is en dat de Befmetting

op meer dan ééne manier kan medegedeeld wor-

den : zo, hope ik, dat uwe Lordfchap de iangwy-

ligheid van deezen Briefverfchoonen zal. Ikvoeg

'er alleen mynen ernftigcn wenfch by, dat de Re-
geering, door kragtdaadige Middelen , den Invoer

van ziek Vee en befiiiette Huiden in deeze Ry-
ken gelieve te beletten ; als zynde de voornaame

oorzaak van de inworteling en aanhouding eener

fchrikkelyke Ziekte, die nu, Godlof, onder ons

2cer is afgenomen.

Huntiftgdon
, H#-

^m 16 Novemler I757f

WAAR-



WAARNEEMING>
OMTRENT EEN ICLEINE DOCH ZONDERLINGE

AARDBEEVINGj
yrELKE AANLEIDING KAN GEEVEN TOT
KENNIS DER OORZAAK VAN ZEER
CROOTE EN GEWELDIGE , DIE

CEHEELE Landschappen
EN Steden Ver-

woesten:

CQOS.D£NHeER

J,
A, P E I S S O N E L,

Med. Doktor en Lid der Koninglyke Sociëteit

van Londen.

{Pbiïojoph. TratisaB. Vol. L. Part. IL for 1758. p. 645.^

IK ging om myne Waarneemingen over de

Natuurlyke Hiftorie der Zee voort te zetten,

pn ik kwam op de Plaats
,
genaamd de Cauldrons

van Lance Cara/h , by Lancebertrand ^ een deel

van 't Eiland Guadaloup^ alwaar de Kuft Noord-

poft en Zuidweft loopt. De Zee was dien dag in

fterke beweeging en de Baaren kwamen vlak op

de Kuft aan, die daar altemaal beftaat uit Rot-

fen, van onderen hol en als Spelonken gewelfd,

Tnet veele Scheuren en Spieeten. De Zee nu,

JV. Deel. in
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in deeze diepe Holen geperft door den aandrang

der Golven, drukt de Liigt famen, welke, zig

door haare Vcerkragt weder uitzettende , het

Water met geweld terug dry ft in de gedaante

van de allerpragtigfte Fonteinen.

Deeze Vertooning, die aan verfcheideplaat-

fen van dit Eiland gemeen is , houdt beurtlings

op en begint weder, by ieder groote pcrfing door

de aanrollende Golven. Men kanze gemakkelyk

verklaaren ; maar het volgende is eene byzonder-

heid , welke ik daar omtrent heb opgemerkt.

Tervvyl ik binnen den afftand -van omtrent

veertig Schreedcn wandelde van den Oever der

Zee , alwaar de Golven braken , befpeurde ik,

op zekere plaats, dat de Planten ftcrk bewoogen

werden , door eene Oorzaak , die nog niet blyk-

baar was. Ik begaf my derwaards, en ontdek-

te een Gat van omtrent 6 Voeten diep en een

halfVoet wyd, en,fl:il ftaande om hetzelve te bc-

fchoiiwen , befpeurde ik dat de Grond onder my-

ne Voeten daverde. Dit vermeerderde myne op-

lettendheid, en ik hoorde een dof Gedreun on-

der den Grond ,
gelyk het gene de gewoone Aard-

beevingen voorgaat, 't welk ik menigmaalcn waar-

genomen heb. Het werdt door eene trilling van

den Grond gevolgd, en daar na kwam 'er een

Wind uit het Gat, die de Planten rondom het-

zelve decdt bcweegen. Ik pafte op, om te zien,

of de beweegmg zig tot ecnen mcrkelykcn afftand

uit-



DOCH ZONDERLINGE AaRDBEEVING. 617

uitftrekte, doch bevond, dat zy niet verder reik-

te dan tot twee of drie Schreeden van het Gat^

en dat 'er verder af geene beweeging werdt be-

fpeard.

Voorts nam ik waar, dat dit Verfchynzel nooit

plaats heeft , voor dat de zevende Baar in rok.

Het is, naamelyk, in dit Land een gemeene zaak,

dat men de Zee zig eenigen tyd ftil ziet houden,

en dat dezelve dan zeven Baaren voortbrengt , die

de eene na de andere op de Kuft breeken. De
cerfte is niet zeer aanmerkelyk , de tweede een

weinig fterker, de derde nog fterker; en dus nee-

men zy in fterkte aan , tot de zevende toe : waar

na de Zee weder ftil wordt en terug wykt. Dit

Verfchynzel van de zeven Baaren , wordt van de

Zeelieden met veel oplettendheid in agt genomen,

inzonderheid by Laag Water, om beter in ftaat

te zyn , in te komen of uit te zeilen op dat 00-

genblik, wanneer de Zee ftil wordt. Deeze ze-

ven Baaren vullen, de een na de andere, de Spe-

lonken , die langs de Kuft zyn , en , als de zeven-

de daar in kwam , werdt de Lugt, grootelyks

famengedrukt op den bodem van deeze Holen,

dQor haare Veerkragt tot werking gebragt , ver-

oórzaakende aanftonds die Fonteinen of Water-
gulpen , van welken ik gefproken heb ; en het

Water ^in de Spelonken ftaan blyvende tot aan de

Opening of Spleet zelve toe, begon dat doffe Ge-
luid of Gedreun te maaken , waar op de Schud-

IV. Deel ding
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•ding van den Grond of Aardbeeving volgde; drt-

^igende met een fterken Wind , die tot de Ope-

ning uitkwam. Vervolgens week het Water

naar de Zee terug, en , dewyl 'er geen verdere

aandringende oorzaak plaats had , van den kant

.der Baaren, kwam alles wederom tot ftilftand.

Ik nam waar , dat dit Verfchynzel op geen be-

paalden tyd gebeurde , maar de aannadering der

Baaren afwagtte , wordende door de zevende

'fterk in beweeging gebragt. Byna een half Uur

bleef ik hetzelve waarneemen, en volgde zo veel

«logelyk den loop van de Spelonk tot haaren In-

gang toe ,
geleid zynde door de lirekking van de

Kuft. Ik deed myne Negers neergaan daar het

Water brak ; want zy twyfelden aan 't Verhaal

wegens de grootheid deezer Spelonken , en , toen

de Zee ftil ware , hadt een hunner de ftoutheid

om 'er in te gaan; maar hy keerde heel fchielyk

terug , dewyl hy anders om hals geweeft zou zyn.

Derhalve befluit ik , dat deeze kleine Aard-

teevingen rondom het Gat , omtrent veertig'

Schreeden van de Zee , alleen veroorzaakt wer-

den door de famengedrukte Lugt in eenig groot

Gewelf omtrent die plaats , welke door haare

kragt opwaards gedreeven werdt naar het Gat^

dat zig aan my vertoonde : dat deeze Lugt in de

Spelonken , tot zekeren trap famengedrukt , eerft

het doffe Geluid veroorzaakte , door de romme-

jUng der Wateren, die in de Spelonk gebleevert

wa-
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waren; daarna, met meer geweld werkende, de

kleine Aardbeeving te weeg bragt , dewelke op-

hieldt , wanneer de Wind uitgang kreeg door

het Gat, en de Zee, terugwykende , deLugt,

die daar in beflooten en famengedrukt was ge-

weeft, in Vryheid herftelde.

Zodanig zyn de Waarneemingen, door my ge-

maakt : waar uit de Geleerden , die de oorzaak

der Aardbeevingen na die fchnkkelyke, door wel-

ke de Stad Liffabon verwoeft werdt, tragten op
te loffen , zulke Gevolgen kunnen trekken , a^
zy bekwaamft oordeelen.

Gejchreeven op Gttadaloupi
y

den 6 yanuary 1757.

WWvww
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V E R S C H E I D E

BYZONDËRHEDEN
RAAKENDE

DE DIERTJES DER

KORAAL-GEWASSEN
EN ANDERE DEELEN

DER

NATUURLYKE HISTORIE:
Vervat ia een Brief van den Heer A.Trembley,
Lid der Koninglyke Sociëteit van Londen , aan

den Eerw. Heer Th. Birch, Theol. Dok-

tor, Sekretaris der Koninglyke Socië-

teit ; gefchreeven uit 's Graven-

bage f
den i Fehr. 17J7.

(Pbilof. Trmsa^t. Vol. l. Part. I. for 1737, pag. 58.)

MTN HEER.

IK fchreef aan U, den 26 November laatflJec-

den, aangaande de Aardbeeving, welke, ee-

nigcn tyd te vooren, tulTchen den Ryn en de

Maas gevoeld was. Sedert ben ik onderrigt door

Proleflor DoNATite Turin, dat aldaar een lig-

te Schudding waargenomen is op den 13 Augupus

11^6, 's morgens kwartier over ncgeiT Uuren.

De-
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Dezelve was ook in andere deelen van Fiemont

gevoeld. Hy heeft my een Uictrekzel medege-

deeld van een Brief van een Profeffor te Genua

^

een zyner Vrienden , waar van het volgende de

Vertaaling is.

,5 Den 9 November voelden wy hier twee Schok-

5, ken van een Aardbeeving, den eenen te 20-^Uur,

„ naar de Italiaanfche manier van Tydrekening ,

„ den anderen omtrent te 4? Uur 's avonds. Ik

„ wierd den eerften niet gewaar , zynde toen

„ aan 'tkuijeren in Huis, maar ik voelde den twee-

„ den, wanneer ik te bed lag, en meende te

gaan flaapen. De koers der Golvingen was,

zo naa als ik het giffen kon , van 't Noorden

„ naar 't Zuiden".

De Heer DoNATi deedt, voorlceicn Zomer

,

volgens zyn gewoonte een Reisje, omzyne on-

derzoekingen in de Natuurlyke Hiftorie voort te

zetten. Hy was vergezeld van Dr, Ascanius,

Lid der Koninglyke Sociëteit , die zig nog in twy-

fel bevondt, of de Koraalen een famenllelzel van

Diertjes zyn. De Heer Donati bragt hem aan

de Zee van Provence, alwaar hy , in zyne tegen-

woordigheid. Koraal deedt viffchen, doende 't

Z'^lve , nadat het opgehaald was, in een groot

Vat vol Water, en voerde 't zelve naar den Oe-

ver; wanneer hy Doktor Ascanius, door zyn ei-

gen Oogen, wel dra overtuigde, dat Koraal een

klomp Diertjes is van het Geflagt der Polypen.

De Heer Donati heeft my gefchreeven , dat

IV. Deel. Ss hy
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hy zig zelf, door zyne laatfte Waarneemingen

,

volkomen heeft verzekerd bevonden , dat de Foly-

pen vaft zitten aan haare Celletjes; waar omtrent

hy te vooren in twyfel was geweeft. 't Gene hy

vervolgens van het Koraal zegt , fchynt my met

meer waarheid en naauw keurigheid lüt te druk-

ken , wat wy denken moeten van dit foort van

Diertjes, dan eenigen der Befchryvingen doen,

die 'er uitgegeven zyn, federt de nieuwe Ontdek-

kingen onze Gevoelens over dit Onderwerp ver-

anderd hebben. Men fpreckt gemcenlyk van de

Bedden der Polypen en de Celletjes daar in vervat

,

als het gewrogt zynde van de Polypen. Men
vergelykt. ze by de Honigraatcn , door de Bycn

gemaakt. Het is naauvvkeuriger te zeggen, dat

Koraal , en andere Lighaamen , naar Koraal zwee-

mende, de zelfde betrekking hebben tot de Poly-

pen , daar mede verecnigd , welke 'er is tulTchen

een Slakken-Hoorn en de Slak zelve , of tuffchen

de Gebeenten van een Dier en het Dier zelf. De
Woorden van den Heer Donati zyn als volgt.

„ Ik ben nu vangedagtcn, dat Koraal niet anders

„ is dan een weezentlyk Dier, 't welk een zeer

groist getal van Hoofden heeft. Ik merk de Poly-

pen van het Koraal alleenlyk aan als de Hoofden

van het Dier. Dit Dier heeft een Gebeente , dat

getakt is in de gedaante van een Heefter , en be-

dekt met een foort van Vleefch , 't welk het

Vleefch is van het Dier. Myne Waarneemin-

gen hebben my verfcheideovereenkomftigheden

9?

?>

5)

93

„ ont-
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jj ontdekt, tuffchen foorten van Dieren , naby-

„ komende aan deeze. Daarzyn, by voorbeeld,

„ Keratophyta , die niet van Koraal verfchillen ,

„ uitgenomen in het Been , of dat gedeelte , 't

„ welk den Steun van het Dier maakt, die in het

„ Koraal Steenagtig en in de Keratophyta Hoor-

„ nigis"

De Waarneemingen , door my in 't werk ge-

field op eenige Soorten v^n Pofypus-BeJden, doen

my denken , dat het gene men Polypen noemt , in

deeze Lighaamen, die men waarneemt uit haarc

Celletjes te komen en 'er weder in te trekken

,

meer zyn dan de Hoofden van het Dier. Ik heb

'er fommigen gezien , die een Zak hadden , waar

in het Voedzel kwam, 't welk ik ze zag inzwel-

gen, en een anderen Zak, waar in het groffie

deel van dat Voedzel doorging, na dat het was

verteerd. Dus is 't gelegen , by voorbeeld, met

de gepluimde Polypen , die ik befchreeven heb aan

't end van de derde Memorie, in het Werk dat

door my uitgegeven is over een foort van Verfch-

Water Polypen («).

De Heer Don ati heeft verfcheide ^eer fraaije

Zaaken ontdekt, op zyne Reize, die hy in dff

Gebergten deedt. In 't byzonder heeft hy een

zeer

{a) [Zie ook bladz. 496, in onze Natuürlyke Hijlorieder

Gemeene Polypen: agter het Werk van Baker, genaamd

Nuttig Gebruik van 't Mikrgskoop , en hetzelve bladz,
.

316, enz.]

IV. Deel. Ss a
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zeer groot Bed ynn Zee-Sc/ie^ze/en nnge^poord, 't

welk de hoogfte Gebergten, die Provence van Pie-

mont affcheiden , dwars doorloopt en in de

Vlakten van dit Prinsdom verdwynt.

Hy heeft insgelyks een klomp Rots waargeno-

men, die het lüterfte end maakt van een taamelyk

hoog Gebergte, welks toon door de Zee befpoeld

wordt. Decze Rots is, op eene aanmerkelyke

hoogte, t'eenemaal doorboord van Pbo/ades^ dat

zo wel bekende foort van Zee-SchulpvilTchen, 't

welk zig hokjes in de Steenen uitholt. Hier uit

blykt, dat deeze Rots t'eeniger tyd door de Zee

moet zyn bedekt geweeft. Volgens den Heer

DoNATi is de Zee ongewaarwordelyk afgewee-

ken van de deelen , die door haar befpoeld wer-

den, en hy meent, dat 'er een zeer aanmerkelyke

tyd verloopen moet ^yn , federt dit Gebergte,

van de Pholades doorboord, met Zee-Water be-

dekt was. Zyn gevoelen leidt hy van de volgen-

de' Waarnecming af Daar is in deeze Rots , tar.-

mclyk digt aan de oppervlakte der Zee , een na-

tuurlyke Grot, gevuld met Aarde, in welke ou-

de Romeinfche Lykkiften en Lampen gevonden

zyn. Hier uit volgt dan, dat, zelfs ten tyde der

Romeinen, dit gedeelte van de Rots, alwaar dee-

ze Grot gevonden wordt , niet onder Water is

geweefi; en, dewyl 'er maar een kleine afftand is

tuffchen de Grot en de oppervlakte van de Zee, zo

volgt, dat het Water, federt den tyd der Ro-

meinen, maar weinig is gezakt. Indien het in de

zelf-
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zelfde evenredigheid laager geworden zy, federt.

den tyd toen het den top van de Rots bedekte, zo

ig 'er geen twy fel , of het moet zeer lang geleeden

zyn, dat men de Rots t'eenemaal door de Zeebe-

_ 4ekt vondt. Wanneer dezelfde manier vanRede-

neering wordt gebruikt , ten opzigt van het voor-

heen gemelde Bed van Zee-Schepfelen, 't welk de

Gebergten, die Piemont van Provencefcheiden,

doorkruift: zo zullen wy verpligt zyn te denken,

dat de tyd, wanneer die Bergen onder het Zee-

Water Honden, zeer ver af is geweeft van d^n te-

genwoordigen tyd.

De Heer Donati maakt uit deeze Bevindin-

gen, en de daar van afgeleide Gevolgen, het Be-

fluit op , dat de Middellandfche een zeer oude Zee

i^, en niet van laaten oorfprong ,
gelykdeHeer

BuFFON zig verbeeldt., (;;., y; /.-; u' ':t)
,

. De genen , die alle de Verfchynzels van Ztfe-

Schepfelen, buiten de Zee gevonden, verklaaren

door een algemeenen TVatervloed^ zullen de Gevol-

gen niet toeftemmen , die door den Heer Donati
van. de Lighaamen, daar wy hier van fpreeken,

zyn afgeleid. Het is klaar , dat de meefte Natuur-

kundigen , die een groot getal van deeze Zee-

Schepfelen hebben nagcfpoord , niet van gedagtcn

zyn , dat alle deeze Verfchynzels door een alge-

meenen Watervloed kunnen worden verklaard.

Eer wy onderneemen Vonnis te vellen ovei deeze

Onderwerpen , behooren wy wel onderrigt te zyn

van de natuur der Zee-Schepfelen , die uit het

. jy. Deel. Ss 3 Aard-
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Aardryk worden gegraven , welken men in ver-

fcheide Landftreeken vindt; als ook van derzelver

legging en fchikking, ten opzigt van elkander.

Het is insgelyks noodig , kundig te zyn van deii

toeftand der genen , die werkelyk nog in de Zee

gevonden worden , en van de verwiflelingen , aan

welken zy onderhevig zyn, terwyl zy door 't

Zeewater bedekt blyven. Verder is het nood-

zaakelyk, oplettendheid te gebruiken omtrent de

veranderingen, die 'er beftendig zyn en nog wor-

den waargenomen ^ ten opzigt van de Zee-Oe-»

vers , welker legging op vcrfcheide plaatfen aan

Aviffelvalligheden onderhevig is; dewyl fommigen

afïlyten, anderen 't Zcewaards aangroeijen. In-

dien alle deeze Omftandigheden met elkander ver-

geleeken worden , zal men niet kunnen twyfelen,

of 'er zyn weezentlyk in het Aardryk Zee-Schep-

zels , die 'er alleen gevonden worden ingevolge

van zodanige traage veranderingen en niet van

een algemeenen Watervloed. MilTchien zou men

dit Denkbeeld mogen uitilrekken tot het grootfte

deel der gegravene Zee-Schepzels , die ons be-»

kend zyn.

De Heer Donati berigt my , dat hy gaarn a^n

• de Koninglyke Sociëteit een Hiftorie van 't Koraal

zou wiUen aanbieden, indien hy dagt , dat haar

zulks aangenaam zou zyn.

II.

ï^riEUWE



NIEUWE ONTDEKKINGEN^

VAN ;den Heer.

J.
A. PEISSONEL,

OMTRENT DE

W o R M E N,
DIE IN DE

S P O N S E # '

HUISVESTE S '
'"^

(Pbilof. transaU. Vol. L. Part. II. for iysS.'pag. S9Ö,)

g-ggcTa'go o"a0 o o o o o

W

o o_o.;

DE bcftaanlykheid der Neften van Gedierten

in de Coralllna en Lithophyta ^ benevens

het Werktuiglyk Geftel van derzelver Polypen ,

deedt ray giffen, dat het eveneens gelegen wa-

re met de Sfonjen: dat 'er, naamelyk, in de tus-

fchenruimte van derzelver Vezelen , Gedierten

woonden, waar van zy haaren oorfprong en aan-

was hadden: maar ik had deeze Infekten nog niet

ontdekt, noch dezelv'en aan ^t werk gezien. De
Sponfen kwamen my enkel voor als Geraamten;

doch eindelyk ontdekte ik de Wormen y .die dp

IV. Deel. Ss 4 Spon-
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Sponfen raaaken , in de vier volgende Soorten,

van Plumier genaamd;

1. Spong'ia Amer'icana Tiiho jimilis. De Pyp-
agtige Amerikaanfclie Spons.

2. S^ongia Americana long'ijjhna
, fun'ictilo ji"

iniiU: De Anïerikaanfchc Spons, diè zeer

kng is en naar een Touwetje gelykt.

3. Sfongia Americana capitata ^ d'tgitata.

De gevingerde Amerikaanfclie Spons.

4. S^QfJgia Amer'icana Favo Jhnilis. De A-
merikaanfche Spons, gelykende naar een

Honigraat.

Deeze vier Soorten verfchillen alleenlyk in ge-

daante : zy hebben de zelfde eigenfchappen ; zy
worden door een zelfde Soort van Wormen ge-

fabriceerd, en, 't gene op de eene paft, kan van

alle de anderen gezegd worden: want ik heb in

die allen een en 't zelfde waargenomen. Men
kan ze plaatzen in den Rangder Spongia Hyrc/na^

die door J. Bauhinus zo geheeten zyn , we-
gens de ruigheid van haare Vezelen ; 't welk niet

dan Metafhortjch gezegd kan worden van Stukken

met Kley of Slyk bedekt: ofmen zou ze ftellen

kunnen onder die , welken Plinius genoemd

heeft Tragos of aphyjite , als zynde vuil en be-

zwaarlyk fchoon te maaken: ook kunnen zy den

Naam behoruden, dien Pater Plumier 'er aan

ge-



DIE IN DE Sponsen huisvesten. 629

gegeven heeft , van de uitwendige gedaante af-

geleid.

Deeze vier foorten van Sponfen zyn famenge-

fteld uit liarde, vafte, flykerige Vezelen, fomtyds

broofch, van elkander afgezonderd, hebbende

groote HoUigheden of Cyiindrifche Buisjes, door

haare zelfftandigheid verfpreid, die van binnen

glad en effen zyn. Wanneer de Spons eerft uit de

Zes is gehaald , vindt men de tuÜchenruimte

taarer Vezelen vervuld met een kleverige Slym,

zwartagtig zynde van koleur , die in 't Water

fchielyk verrot, of als Stof afvalt , indien zy in

de Zon gedroogd worden. Als men een verfche

Spons knypt komt deeze Slym 'er fchuimagtig uit^

door de vermenging [met de Lugt] in de bog-

ten van haare Vezelen : zy brengt akyd met zig

eenig Zand, of kleine brokjes van Schulpen, die

door de Zee verbryzeld zyn. De Buisjes , die

uit de famen gevlogten Vezelen van de Spons be-

üaan , maaken , als 't ware , een Doolhof met

Wormen gevuld, die gemakkelyk te verpletteren

^yn , en dan wordt haar Sap met de Slym onder

een gemengd: maar de Sponfen zorgvuldig opge-

Icheurd en haare groote Vezelen van een gefchei-

den hebbende , ontdekte ik de levendige Wor-
men daar in vervat.

Deeze Soorten van Spons groeijen gemeenlyk

op Zandige Gronden. By haaren ooriprong be-

merken- wy, als 't ware 3 een knobbeltje Zand,

of andere StofTc, bykaijs verftcend , rondom het

IV. Deel. Ss 5 wel-
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A\^elkc de Wormen beginnen te -werken, en 'e^

sis hunne laadle Wykplaats neemen. Ik had het

Vermaak, van ze te zien fpeelen, zigaan den ar-

beid begeeven, en zig vcrfchuilen; door ze na te

gaan met het Mikroskoop , en ik heb zelfs myne
Waarneemingen ook zonder behulp van 't zelve

.kunnen doen.

De Wormen , daar ik hier van fpreek , zyn een

derde deel van een Linie dik, en twee of drie Li-

niên , dat is omtrent een vierde Duims , lang.

Hun Lighaam is zo doorfchynénde, dat men de

Ingewanden door de Bckleedzelen heen kan on-

derfcheiden, het Bloed zien omloopen en alle dee-

len werken. Zy hebben een kegelagtige figuur

:

de Kop is klein en zwart, met twee Nypcrs voor-

zien ; het andere end byna vierkant en veel groo-

ter dan de Kop. ~ Op de Rug vertoonen zig twee

"witte Streepen of Draaden, als of het Chylbuis-

jes waren , loopende evenwydig aan malkander

van het eene tot het andere end , alwaar zy famen-

komen. In het midden , daar de Buik en Inge-

Avanden geplaatft moeten zyn , is een zwartagtigc

Stof bemerkelyk , welke een foort van Omloop'

heeft ; vervullende fomtyds het geheelc Lighaam

van den Worm, fomtyds zig naar den Kop ofhet

andere end verzamelende , en fomtyds den loop

volgende van het Dier. Deszelfs Wormswyze
beweeging of voortgang begint aan het agterfte end

en eindigt aan den Kop, die voortgeftooten wordt,

en bygevolg zig voorwaards beweegt.

Ik
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( Jk heb decze Wormen, buiten de Spons, en

geheel daar, van afgefcheiden , over 't Uur in 't le-

ven gehouden 1, en dus had ik gelegenheid , om ze.

met een middelmaatig vergroótcnd Glas door ew

door te befchouwcn. Na het voleindigen van my-

rie Waarneemingen ftond ik verfteld , toen ik ze

bragt by een ftukjeverfche Spons, daar de Ncftcn.

nog vogtig Avaren , en waar uit ik ze gehaald had ;

hun weder daar in te zien kruipen , en verdwy—

nen , doordien zy zig verfchoolen in de bogten van

derzelver Buisjes. -Ik meende ze weder te vinden j

doch alle moeite, die ik 'er -toe aanwendde , was-

vergeefs : 't zy dat ik ze verpletterde onver-

hoeds, of dat zy tot Slym gekneepen waren in de

Buisjes, die ik drukte, en waarVanik,bygevolg,

het maakzel had bedorven. Dit is my vcricheide

maaien gebeurd.

Deeze Wormen hebben elk geen byzondere

Wooning : zy dwaalen onvcrfchillig door dit

Doolhof van Buisjes. Weshalve ik, behoudens

de Agcing van Plinius en andere Naturaliften,

niet zie, dat het in hunne magt zy, de Lighaamen

der Sponfen uit te breiden en in te trekken: want

dezelven blyven altyd in een zelfde grootte, zon-

der in 't allerminfte voor de aanraaking, ofeeniger-

]ej beweeging van de Zee, of eenig ander Toeval,

hoedanig ook, aandoenlyktezyn, even als leven-'

looze Lighaamen. Immers het Dierlyk gevoelend

Leven , of waar men het ook voor houden wil

,

bchioort alleenlyk tot de Wormen, die deeze

IV. Deei*. Spon-
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Sponfen maaken , welken hunne Woonliuisjes zyn

,

en die, door de Slymofhet Sap dat zy afleggen,

de Spons doen toeneemen ofgroeijen; even als de

Byën , Wespen , en in 't byzondcr de Bofch-Luis-

van Amerika , haare Nellen of Celletjes vergrooten.

Deeze Sponfen, Neften of Celletjes, zyn aan

cenig vaft Lighaam in de Zee gehegt. Sommige

Soorten vindt men aan de Rotfcn zitten ; anderen

zyn
,
gelyk deze daar ik van fpreck , vaft aan hoopen

Zands of aan Hukken verfteende Stoffe, en zelfs op

Zandige Gronden, daar de Zee, het Zand en de

kleine brokjes vergruisde Schulpen in beweeging

brengende, die doet dringen in de Holligheden van

de Spons, alwaar het Zand gebonden en vermengd

wordt met het Slymagtig Sap, raakende nooit daar

van los, dan wanneer de Slyni verrot, of, door

het droogen van de Spons , tot Stof wordt. En
niettemin zal 'er iets van blyven in die vogtige Buis-

jes , 't welk 'er zeer moeielyk uit te krygen is , in-

zonderheid in dat foort van Sponfen , die men zo'

bezwaarlyk kan fchoon maaken. Om kort te

gaan j het Bloed of de Vogten, die de Ouden

waargenomen hebben in de Sponfen , is niet anders

dan het Slym of Sap der zelfftandigheid van deezc

Wormen.

Gefc/jreeven op Guadaloiipe^

dm I Maart i'j^l.

H.

BE-



B E R I G T, .

HOE MEN,

MET HOUT-ASCH,

VERSCH WATER
KAN DESTILLEEREN

VAN

ZEEWATER.
In een Brief van Kapitein VV. Chapman, aan

J.
FoTHERGiLL, Mcd. Doktor, gefchree-

ven uit VVhitby, den loFebruary 17J8.

{Philnfopb. TransaB.Moh. L. Part. II. for 1758., pag. Ö35.)

UW Vricndclyk ontvangen van mynen laat-

ften , doet my de Vryheid neemcn , van

U te berigtcn , hoe ik, op mynen terugtogt van

een Reize naar 't Noordelyk gedeelte van Rus-

land , een genoegzaame veelheid Verfch Water
bekomen heb , zonder dat ik Werktuigen of

iets, daar toe eigentlyk gefchikt , met my ge-

nomen had.

Eenigcn tyd in September laatftlee den, wanneer

ik tien dagen op Zee u^as geweeft, verlooren wy
door Toeval , af en aan de Noordkaap van Fin-

land zynde , het grootfte deel van ons Water.

Wy hadden een harden Wind uit het Zuidwes-

ten , die drie Weeken aanhield en ons tot op de

IV. Deel. Breed-



634 Berigt, hoe isiEN Verscii Water

Breedte van 73 Graaden dreef. Geduurende dce-

zen tyd was ik zeer ongeruit, weetende, dat wy,
indien onze Reis lang aanliep, totgrootebenaauvvd-

heid zouden gebragt worden ; want wy kret-gea

geen Regen, maar menigvuldige Mift, die flegts

zeer weinig Water uitleverde. Ik beichuldigdc

my zelften hoogften
,
geen Defölleer- Ketel mede

genomen te hebben ; daar ik dikwilshad gedagt,

dat 'er geen Schip zonder behoorde uit te gaan:

maar nu was het te laat , en 'er moell het een of

ander Middel worden uitgedagt tot ons behoud.

De JManier van Appleby was my niet onbe-

kend (^a) : ik had ook een Stukje, van Dr. But-
ler gefchreeven, dat den tytel voert, van: Ge-

makkelyki Manier om verjch JVater op Zee ts beko-

men. En ik verbeeldde my , dat Zeep de plaats

zou kunnen vervullen van de fterke Loog, daar

hy van fpreekt. Myn voornaamfte arbeid was,

een Deftüleer-Ketel toe te Hellen. Ik ordonneer-

de dat men een oude Teerpot, die omtrent tien

Quarts hieldt (O , zou reinigen : myn Timmer-

man maakte , onder myn beftuur , daar op eea

Dekzel van een Greenen Plank, 1 Duim dik,

zeer net fluitende; zo dat het zeer gemakkelyk,

aan

(a) [De Manier van Appleby is bcfchreeven in het

I. Deel deezer Uitgezogte Verhandelingen , bladz. 220.]

(t) [Een Quart betekent een vierde deel van een Gal-

lon , 't welk nagenoeg drie Amlteldamfche Mengelen

houdt: zo dat tien Quarti zyn i'. Mengelen. Vergclyfc

bladz. 553, hiervoor.]
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aan den rand, met Deeg kon digt gcftreeken word-

den. In het Dekzel hadden wy een Gai, daar

een Houten Pyp byha loodregt in valt gezet was.

Deeze Fyp noem ik de Helm van den Ketel: zy

was met een Avegaar, van anderhalf Duim wydj

doorgeboord, tot minder dan 3 Duimen van de

top of het end, alwaar men ze digt hadt gelaten-

Omtrent het bovenlle van dieholligheid, maakten

wy in de zyde van de Pyp een Gat, met behoor-

lyke fchuinte , zo dat het een lange Houten Pyp

kon inneemen, die afdaalde naar de Tobbe, waar

in de Slang geplaatft zou worden. Hier ftond ik

weder verlegen; dewyl wy geen Looden Pyp,

noch eenig Blad-Lood , in 't Schip hadden. Ik

bedagt, dat, indien wy een regte Pyp konden

doen loopen door een Ton met koud Water, de-

zelve voor den Slang in het Koelvat zou kunnen

verftrekken. Toen fneeden wy een Tinnen Scho-

tel aan ftukken , en maakten een Pyp van twee

Voet lang, die wy in drie of vier beproevingen,

(want wy lieten den moed niet het minfte zak-

ken,) geheel digt kreegen. Wy boorden een

Ton, fchuins naar beneden, door, daar wy dp

Tinnen Pyp in Haken, en, de Ton aan beide En-

den van de Pyp digt gemaakt hebbende , vulden

wy ze met Zeewater. De Pyp Hak, aan ieder

zyde, drie Duim buiten de Ton uit. Dus my-
nen Toeftel in gereedheid hebbende gebragt , deed

ik zeven Quarts Zeewater en een Once Zeep in

myn Pot, en zette ze op 't Vuur. Het Dekzel

IV. Deel. werdt



636 Berigt, hoë min V£RsCii Water.

werdt belet op te ryzcn, door een Houten Stut.

Wy zetten 'er den Helm op , en (laken daar in de

gemelde lange Houten Pyp, die wyd genoeg was,

om het end van de Tinnen Pyp in te neemen. De
famenvoeging kreegen wy zeer gemakkelyk digt.

Ik behoef niet te zeggen, met welk een angft

ik den Uitilag afwagtte : maar ik werd fchielyk

verloft: want, zo dra de Pot kookte, begon het

Water te loopen, en in 28 Minuuten kreeg ik

een Qi/an yev[ch Water; dat ik probeerde met

een Waterwegertje , 't welk ik aan boord had,

en zo ligt bevond te zyn als Rivierwater : doch

liet hadt een leelyken Smaak, als van bedorven

.Olie, die, zo ik my verbeeldde, van de Zeep

kwam. Deeze Smaak verminderde merkelyk in

twee of drie Dagen , doch zodanig niet ^ dat het

geheel vry van walgclykhcid was. Onze Schaapen

en Vogels dronken dit Water zeer gretig, zon-

der eenige kwaade uitwerking. Wy hielden on-

zen Deftillcer-Ketel gaande , en kreegen om de

twee Uuren een Gallon Water; 't welk, indien

wy in 't geheel geen ander Water gehad hadden

,

genoegzaam zou geweeft zyn voor ons Scheepsvolk'.

Toen dagt ik, om te beproeven , of ik geen fmaa-

kelyker Water zou kunnen krygcn , en las het

gemelde Papier dikwils over , inzonderheid de

ïianhaaling, daarin, uit de Voyagie van den Heer

R. Hawkins; ifie met vier Brandhouten een Oxhoofd
JVaterdeflilieerde^ dat zeergoed en voedzaam was. Ik

befloot jdat hy dit Bcrigt op een bedekte wyze hadt

ge-
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gegeven , op dat men niet agter deZaak zou komen ;

"ivant het is klaar, dat hy door vier Brandhouten

niet kon meenen de Brandftof , dewyl men 'er

naauwlyks ,een Okshoofd Water mede warm zou

kunnen maaken. Derhalve, dit verfcheide maaien

overpeinzende, kwam my in 't Hoofd , dat hy de

Houten tot Afch verbrand , en,die Afch onder Zee-

water mengende , daar van een Okshoofd verfch

Water gedefinieerd zou hebben.

Met deeze Ontdekking was ik byzonder in myn

fchik: ik kapte een Hout klein en brandde het tot

Afch 5 waar na ik, myn Pot fchoon gemaakt heb-

bende , daar in een Lepel vol deed van die Affche,

met de gewoone veelheid Zeewater. De Uitflag

beantwoordde myne verwagting : het Water kwam
helder en klaar over, met een aangenaame prikke-

lende Smaak, die ik in 't eerfte dagt van de Afch

te komen j doch naderhand werd ik overtuigd^

dat het déeze Smaak had van de Harfl: of Ter-

pentyn ,in de Pot of in de Houten Pyp zynde. Nu
was ik geheel verloft van myn Vreeze, dat wy m
ongelegenheid zouden komen door gebrek van Wa--

ter : nogthans oordeelde ik het noodig , myn Volk

te raaden , dat zy 'er niet te veel van gebruiken

zouden, terwyl wy nog iets van onzen ouden

Voorraad hadden. Ik zeide hun, dat ik 'er eerft

zelf de proef van wilde neemen, gelyk ik deed,

drinkende dagelyks ettelykc Glazen, zonder eenige

kwaade uitwerking. Het Water was zo ligt als het

andere , en fchuimde zeer wel met Zeep. Onze oude

IV. Deel. Tc Voor-



6^8 VjiRSCiiWater te destill, van Zeewater.
'O

Voorraad van Water was voort, eer wy Engeland

bereikten ; maar wy hadden nog een taamelyke

veelheid "van het gedeftilleerde. Na myne aankom-

ile te S/iie/Js, noodde ik verfcheide van myn Ken-

nis aan boord , om van dit Water te proeven : zy

dronken 'er ettelyke Glazen van , en oordeelden het

zo goed als Bronwater. Ik maakte 'er mede een

Kom Punch , die het Gezelfchap zeer w^el fmaakte.

Ik heb hier geenDeftilleer-Ketcl by de hand, an-

ders zoud ik de Proefneeming herhaald hebben tot

overtuiging van eenigen myner Vrienden; want

voor my zelf ben ik vaftelyk verzekerd, datHout-

Afch, gemengd met Zeewater, door Deftillatie,

zulk goed Vcrfch Water zal geeven, als men kan

wenfchen. En ik meen dat, als ieder Schip, 't welk

een langenTogt moet doen, een klein Deftilleer-Ke-

teltje mede nam, volgens de verbeteringen van Dr.

Hales gemaakt , 'er nooit gebrek aan Verfch Water

op Zee zou zyn. Hout-Afch is gcmakkelyk te kry--

gen, zo lang 'er eenig Brandhout in 't Schip is, en de

Koften van het Vuur zouden gering zyn , in dien het

Keteltjc zodanig gemaakt werde, dat het met het

Vuur van de Kombuis kon gellookt worden.

Ik zal myn moeite genoegzaam beloond agten

,

indien deeze onderrigtingen kunnen dienen om myn

Mede -Zeelieden te behoeden voor het droevig

noodlot van gebrek aan Water; een Uiterfte, dat

te weinig in aanmerking genomen wordt , van de

genen, die het nooit hebben ondervonden.

H.

WAAR-
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Omtrent de Lugts-gefteldheid , Weder en Wind^

te Amsteld AM, in Oktober 1759.
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W A A R. N E E M I N G E N

Omtrent de Lugts-geftcldhcid , Weder en Wind,
te AmsteldaMj 'm Novemkr ij^g.
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WAARNEE MINGEN
Omtrent de Lugts-gcfteldheic , Weder enWind> '

te Amsteldam, in D^c^/«^^ri759.

I Barometer. j Therin.
B. \'t nivrg. 's midil. 's av,\ma. mi. ',v.

I

2

3

4
5
6

7
8

9
10
II

12
13

14
35
16

17
l8

19
ao
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

30.2;
29.8'

- 7]

9— i\

•10

.10^

II

— 9— 10',

-III
30.0
29-1 'ï

— II

-9\
-7l

zh
-9.
— 7^

-4:

l— 5^

— 8\

-4i

30.2
29.7
— 8

— II

10!

— o

— lOj

-a|
— II

-II-
30.0
29.11

30.

29.

O
62

9
8

I

9i

-io|

344037
434634
3440,35
13037,32

32,33

Win ds Streek.
'j mari» 's mi.'sav.

— 9
— 7— 7.^

— 9

6
— 4- 61

— 6

— 7
— 4-

— %\
— i\

— II

• 10
— 9
"i

30.0

29 II

— o\

— 10

— 9
— 7— 8

— 9

— 5
— 5i— 8

— 6i— 8

— 6
— 4— li

30

33
30
28

31

38

34
27
18

18

21

22

23

36
31

36

38

34
24

35
40

37
30
21

24
27
28

27
20j25

3336
33|3S

34137

34,40
34'38

3236
3638
4042
3437
34 39

40i39

30
24
18

21

23

25

23

29

44
44
45

33

34
36
3S

32

36

38

34
34
38

43
45i

45

N
ZW
NW
O
O
zo
o
o
NW
NO
NW
O
NO
NO
O
O
O
O
Z
O
ZO
zo
zo
zo
zo
z
zo
z
ZW
z
w

ZW
ZW
NW
o
o
zo
o
o
ZW
w
NO
o
NO
NO
O
O
O
O
ZW
zo
ZO
zo
zo
zo
zo
ZW
N
Z
ZW
z

NW'

Dynfig , helder.

Helder, mift. .

Weder.

ZWiVorft.held.reg.
NW IBetr. verft.

NWjVorlt, raift.

o jMilt, vorft.

o
ZO
z
O
zo
ZW
o
o
NO
NO
O
O
O
ZO
ZW
ZO
ZO
ZO
zo
ZO
Zt.0
ZW
NW
ZW
ZW
Zt.0
NW

Betr. helder.

Held. regen.

Vorft, dynfig.

wind.

helder.

miftig.

Mlft.reg. vorft.

Regen, helder.

Vorft, betr.

Mift, regen.

vorft.
-— regen.

Regen, mift,

vorft.

Mift , vorft.

Liegen.

betr.

wind.

.0
Middelb. d. 29. i\

Hoogfte Barometer d. 30. ^^
Laagfte Barometer d. 29. o ƒ
Hoogfte Thermometer gr. 46\ lyriddelb irr ^2
Laagfte Thermometer gr. isj'

JW'd'^eiü. gr. 32

IV. Deel. Tt 5 WAAR-



WAARNEE MINGEN
OVER DEZIEKTEN

T E 27 JU -jv ,AMSTELDAM,
In de Maanden Oktober, November en December^

des Jaars 1759.

DE Continueele en Afgaande Koortfen , die 'va,

September en 't begin van Oktober het allcrfterkft

regeerden , zyn in de Maand November zeer vermin-

derd en in December byna geheel verdweenen. Evei^

zo is 't geweeft met de Roode-Loop , die , 't geen aan-

merlcelyk is , als een Volkziekte heerfchte in een

klein gedeelte van de Stad , aan de Ooftzyde van den

Amftel, by de Weesper-Poort, alwaar zy zig als

van een punt verfpreidde , op 't Koeters-Eiland eti daar

omftreeks : terwyl zig de Graauwe-Loop , hier en

daar, door de geheele Stad openbaarde.

De Koude wierdt,in 't midden van December, na

dat men in 't voord van die Maand dikwils zwaare

Mift en Nevel met harde Vorft , en in November reeds

merkelyk Ys hadt gehad , by uitftek hevig, en hieldt

verfchcide Dagen ftand. In 't laatft van die Maand,

's nagts tuflchen den 30 en 31 ^ was 'er een zwaare

Regen met Wind. De Barometer zakte die nagt tot

onder de 29 Duimen, zo laaghy in dit geheele Jaar

maar eens was geweeft: doch om dat dit buiten de

gewoone tyden viel, zo is het in de Tafel niet aan-

getekend. Dus kan ook de Thermometer dcni3eni4,

's nagts, wel wat laager zjn ^q\yq^^ dan 1 8 Graaden.

JBLAD-



BLADWYZER.
AArdbeeving. Waarnee-

ming van een kleine

doch zonderlinize op 't Ei-

land G/,!«rfa/oj;pe. 615. Ee-
ne Aardbceving te Genua
in Novemb. 17 s6. bl.621

Alft. De oorzaak van der-

zelver bitteriieid onder-

zogt. 325.

Als TON. Zyne Aanmerlun-
. gen omtrent de bereiding

van 't Kalkwater , door
Proeven wederlegd. 23,32.

^mfteldam. Waarneemingen
op de Lugtsgelleldheid

,

Weder en Wind , en de
Ziekten aldaar , in Jan.
Fehr. Maart, I759- bl. 145.
In April , Mey , Juny, 297.
In July, Aug. Sept. 471. In

Okt. Nov. December. 639.
Zwaare Hitte aldaar in ƒ«-
ly 1757. bl. 3or. Als ook
in 'July 1759. bl.474.

Appel aan een Aalbezie-

Coom. Onderzoeken Ver-
klaaring van ditVerfchyn-

zei. 451 — 456.
B.

BAker. Zyne Waarnee-
mingen omtrent de Kcm-

figuratiën of Takfcbietin-

gen der Zouten, nagevolgd

en aangehaald. 310, 322,

329,333,337,338.
Balfemen der Lyken by de

Egyptenaaren. i. Ver-

fcheide Manieren by hun
in gebruik. 3. Nabootzing
daar van door de heden-

daagfchen. 9. Onderzoek
van de BalfemftofFe. 14,

Welke Manier de koft-

baarlte zy geweell. 20.

IV. D££L.

Barometer, Nuttigheid van
de Waarneemingen met
denztiven in de Genees-
kunde. 149. Voorbeeld
daarvan. 159. Toepafling
op de Praktyk. 164.

Earnfteen-Olie. Manieren
om dezelve met Armo-
niak Geeft te vereenigen,
tot een helder Vogt. 412,
enz.

Batavia. Waarneemingen op
den Thermometer aldaar.

463. En in de Boven-Lan*
den van die Plaats. 464.

Beenplaat in de Borft wazi-
genomen. 392.

Beeüen. Verfchillend Ge-
voelen over de Verteering

der Spyzen in dezelven.

345. Zy verfchiltvceezent-

lyk naar de geüeldheiJ
van de Maag en de Spy-
zen voor hun gefchikt.

362, 368. 378.
Bekkeneel -Breuk met zon»

derlinge Omllandighedea
vergezeld. 597.

B E R K Y A T. Zyn Vertoog
over de nuttigheid der
Waarneemingen met den
Barometer, in de Praktyk
der Geneeskunde. 149 165.

Bet BED ER. Zyn Brief o-

ver zyne manier van be-

reiding van 't Eau de Lu-
ce. 418.

deBils. Zyne Manier om
Lyken voor 't bederf te

bewaaren. 10.

Bitterheid. Derzelver oor-

zaak nagefpoord. 323. Zy
beftaat niet .in de figuur

der Smaakdeeltjes alleen.

328.

T t 4 Bloed.



BLADWYZER.
Bloedvaten. Byzonderheden

in dezelven waargenomen.
387. Manier van Opfpui.

ting derzelven , met In-

jeftie-StofFe. 388.
Bloemen. Derzelver Reuk

verfchilt naar de hoeda-

nigheid van den Grond.
191.

BoERHAAVE. Zyn Stelling

over ds grootfte hoogte
van den Thermometer, be-

veftigd door n ieuwe Waar-
neemingen.- 462, 466, 470.

Boomftam ( Verfteende) in

een Gebergte ontdel^t en
opgegraven. 40. Beden-

kingen over deszelfs Steen-

wording. 42.

B o R E L L I. Zyn Gezegde van

de Werking der Spieren.

175. Zyn Manier om de

-Kragt van Vermaaling der

Maagen van 't Gevogelte

te bepaalen. 354.

B o u G u E R tragt vrugteloos

de Satellieten op Zee waar
teneemen. 493. Zyn Ver-

haal van de naauwkeurig-

heid der Waaineemingen
op Zee. 500. j4antek.

liRADLEY. Zyn Waarnee-
mingen en Bepaalingen van

den Weg des Komeets via

't Jaar 1757- hl. 540-

Brandyzer. Aanmerking om-
trent deszelfs gebruik. 252.

Breedte. Hoe naa die op Zee
kan gepeild worden ? 500.

Buffon(de). Zyn Denk-
beeld over de oorzaak van

de Wee-en der Zwangere
Vrouwen. 258. Onwaar-
fchynlykheid van 't zelve.

262.

BuiXwonde. Zeldzaame Toe-

vallen, daar zy mede verr

zeld ging. 395— 408.
Buizert. Verfcheide Proef-

neemingen om de oorzaak

van de Verteering der Spy-
zen in deszelfs Maag te

ontdekken , door den Heer
R e'a u m ü r in *t werk ge-

fteld. 363—370. HetOnt-
bindvogt van zyne Maag
onderzogt. 374. Hefchry-

ving van deezen Vogel.

477. De Buizert der Mod-
raffen. 481.

Butoor. Zie Buizert.

C.

CAI LLE (Abt DE la).
Zyne Waarneemingen

op den Komeet van 't Jaar

1759 gedaan. 291. Zyne
Onderrigting tot een ge-

mak kelyk gebruik van de
Manier om de Lengte op
Zee te bepaalen , door
Waarneemingen aan de
Maan. 495 , enz. Zyne
Ondervinding ten opzige

van de mogelyke netheid

der Waarneemingen op
Zee. 500.

Cedria. Een Harsagtig Vogt,
tot de balfeming der Ly-
ken oudtyds in gebruik,
en hoe. 8.

Clairaüt. De tyd der we-
derkomile van den Komeet
van 1682 door hem bere-

kend. 285.

Clauderus, Uitvinding van
hem om de Lyken te bal-

femen , gebrekkelyk en
waarom. 10.

Clozieu. Zyne Ontdekking
van een Verfteende Boom-
ftam. 3Ö— 48.

CouRTivRON (Maiquis de).

Zya



BLADWYZER.
^3'n Vertoogcn over de

Vee-Ziekte. 6oi, Zyne
Stellingen wederlegd. 605,

611.

D.

DA L I B A R D. Deszelfs

Waarncemingen pvcr

de Reuk dep Bloemeq.
Ï87— 195.

Daubenton. Zyn denkbeeld

over de voortbrenging van
deKoIeuren der Edele Ge-
fteenten, onderzogt en we-
derlegd. 119— 129,

Davicl. Manier van Oog-
ligting door hem in trein

gebragt. 75. Toevallen
derzelve. 77. Haare Voor-
deden boven de ftryktng

met de Naald. 78. Verbe-
tering der Werktuigen

,

door hem gebruikt. 79.

Zyn Lepeltje waar toe

dienftig. 84.

Demours. Zyn Refchryving
van het Werktuiglyk Ge
üel tot de bewecging des
Oogappels. 166— 186.

Donati. Zyne Waarncemin-
gen en Denkbeelden over
de Polypen van het Ko-
raal. 621, 622. Over de
oudheid der Middelland-

fche Zee. 625. Over de
Zee-Schepzels , die uit het

Aardryk gegraven worden.
624— 626.

Donderjleen. Denkbeeld daar

omtrent. 42.

Doofheid. Nieuwe Manier
tot Geneezing derzelve.

130. Haare Oorzaaken
menigvuldig. 131.

Driehoofdige voorlte Arm-
fpier waargenomen. 386.

Druivenvlies Ln 't Oog (LF-

iV. D£EL.

vea). Waar door hetzefve
gckwetfl: kan worden, pj.
Ziantek. Het maakt foni-

tyds een Stapbyloma. 77,
82. Deszelfs regte Veze-
len zyn niet Spier- noch
Peesagtig. 169, 176. De
Kringswyzen zyn zeer dun
en fyn. iSi. DeVeerkiag-
tigheid der regte Vezelen
is oorzaak van de Verwy-
ding des Oogappels in de
Duifternis. 183. Waar-
neeming daar omtrent.

185.

E.

Tf'/^u de Luce. Naams-oor-
fprong en eigen fchappea

van 't zelve. 409 — 411.
Verfcheide Manieren van
Bereiding. 410,413,416,
420. Hoe hetzelve gekend
wordt goed te zyn, 413,
417, 421.

Ilddjftone. Koelheid der Lugt
aldaar, in 't heetftevan't

Jaar 1757. bl. 460.
Edele Gefïeenten. Derzel»'

ver Koleuren befchreeven.
122— 127.

Egyptenaaren. Hunne Ma
nier van de Lyken te bal

femen. j. Korte Schtt
daar van. 16.

Engelfche Ziekte. Befchry
ving van 't Geraamte vrvi

een Kind, dat met dezel-

ve ter wereld gekomen
was. 384.

Equjfetum. Aanmerking over
deszelfs JSoorten. 437.
^antek.

Euftachins (Buis van). Der»
zciver Verdopping dik-
wils oorzaak van de Doof-
heid. 132. Infpuiting door

i"t 5 de
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de Neus geneefl dezelve.

137 »
^nz-

F.

FAYE (de la). Zyn Werk-
tuig tot de Oogligting.

79. Deszelfs gebruik on-
derzogt. 93.

G.

GArnaalen. Voorbeeld van
Toevallen door dezel-

ven te eeten veroorzaakt.

. 475.
Gehoor, Nieuwe Manier tot

herftelling van 't zelve.

130. De Werktuigen. 135.

Voorbeelden der Opera-

tie. 136, Aanmerkingen
omtrent den Uitllag. 141.

Geneesmiddelen. Derzelver

Werking hangt veel af van
de geileldheid der Lugt.

158, 164.

Ceorgia. Groote Zomer-Hit-
te aldaar in 't Jaar 1758
waargenomen. 466. Ver-

anderlykheid iVan 't Kli-

maat. 469.
Geraamte. iJyzonderheden

daar in waargenomen. 382.

Dat van een Kind, 't welk
met de Engelfche Ziekte

ter wereld kwam. 384.

Gleditsch. Zyne onderrig-

ting, hoe verfcheide In-

landfche Planten tot Leer-

touwen gebruikt kunnen
worden. 423— 434.

CloJJocomium van Petvt ver-

beterd. 575, enz.

Goud, dat tot Verguldzel is

gebruikt geweeft, moeie-
lyk weder van 't Hout af

te krygen. 92. Manier,
daar toe uitgedagt, door
Kookend heet Water. 100.

Middelen tot de zuivering

gebruikt. lor. Andere
Manier. 105. Begrooting
van de Kollen. 103, 107.

Graanen. Derzelver verwis-
feling door Voortteeling
onwaarfchynij'k

, ja onmo-
gelyk. 50, 64. Oorzaak van
't bedrog in deezen. 68.

GuijoT. Deszelfs Manier
tot herftelling van 't Ge-
hoor, in 't v/eik gefteld,

134.

H.

HALES (Stev.). Zyn
Proefneeming over de

vermeerdering derkragten
van het Kalkwater. 22.

Haller (A. van). Zyn Ge«
voelen over de oorzaak
van deWec-en der Zwan-
gere Vrouwen. 257.

Halley. Zyn Manier, om
de Lengte op Zee te vin-

den door Waarneemingen
aan de Maan, in gemak-
kelyk gebruik gebragt,

495 , enz. Zyn Voorzeg-
ging omtrent de weder-
komft des Komeets van
1682, Is vervuld. 285. Zyn
Stelling wegens de oor-
zaak der Magnetifche wer-
king, onderzogt. 485.

Haver. Derzelver deeleii

van Vrugtmaaking be-

fchreeven en afgebeeld.

52, enz. De Ouden had-
den een ander foort van
Haver. 53. Aantek. Dat
zy Rogge zou kunnen
vooitbrengen is onwaar-
fchynlyk, ja onmogelyk.

64. Oorzaak van de dvvaa-

ling ontdekt en aange-

weezen. 68— 71.

Hejrissant. Zyn Waarnee-
ming
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nifng over de Ingewanden
van den Koekoek. loy.

Over de vernieuwing van
de Vliezen der iViaag inde
Vogelen. 359.

JJkkodotus. Zyne I'efchry-

ving van hetBalfemender
Lyken by de Egyptenaa.

ren. 3.

Jïiue, Waarneemingen om-
trent dezelve in verfchci-

de deelen des Aardbo-
dems. 457 — 470 Zyisin
de verzengde Lugtllreek

zo groot niet -Js men zig

wel zou vei beelden. 469.
Te Batavia en in de om-
leggende Landen is zy zeer

geftadig. 466,

Honden hebben weinig aan-

doening van het Opium,
dan in verbaazende veel-

heid. 278. De manier van
Verteering der Spyzen in

hunne Maag, onderzogt.

377.
Hondje, dat naar een Pero-

. quet geleek
,
geworpen.

143.
Hout-Afch dienftic bevon-

den om Verfch Water te

deüilleeren van Zeewater,

633, enz.

I.

Immen (Fers Tipules). Der-

zelver Vliegen, genaamd
Naaijers. 222, 224.

In-enting der Vee -Ziekte.

Derzelver nuttigheid be-

weerd. 600, enz. Voor-
beelden van dezelve iq

Engeland. 609.

Injektie der Bloedvaten
,

geeft gelegenheid toe ee-

ne zonderiinge Waarnee-
ning. 388, 390.

IV. D£JIL.

K.
T^AHLER. Deszelfs Brief
-l^ over Water -Polypen,
dieSteenen uitknaagen.229.

Kalkoenen. Grooce kragt
van derzelver Maag top
Vermaaling der Spyzen.
349, enz. Decze Kragt
ge waardeerd of afgems-
tcn. 358.

Kalkwater. Verfchciderley
fterkte van 't zelve onder-
zogt. 24. Het is fterker

naar dat 'er minder Water
op de Kalk gedaan wordt.
27. Het wordt beft van
Kalk , nog heet van 't

Vuur komende, gemaakt.
32. Daar is, behalve het
Aardagtig deel , iets fyns
in, 't welk door de balans
kan ontdekt worden. 34.
Dat van Oefterfchulp-Kalk
is kragtiger dan van Steen-
kalk. 35. Het heeft eene
kragt om den Steen te ont-
binden. 562. Het is on-
fchadelyk aan de Blaas,

566. Het wordt beft ge-
bruikt met Spaanfche
Zeep. 572. Doch naar de
gefteldheid van den Pa-
tiënt. 569.

Kat Oogen. Een foort van
Edele Steenen, befchree-
ven. 12(5.

Kimmen der Zee zyn by nagC
moeielyk te onderfchei-
den. 504.

Kinderen f twee) van eene
zeldzaame dikte en groot-
te. 303.

Plimaat is zeer geftadig in de
Zuidelyke Landen. 464,
469. Zeer ongeftadig in de
Woorda>Ceweften, 469.

Koe-
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Koekoek. Zjm Eigenfchap-

pen. iio. Onbezorgdheid
voor zyn Jongen. 112.

• Zyn Ingewanden verfchil-

len van die van andere

Vogelen. 113. Jn welk
opzigt? 1I7'

"Koleuren befchreeven, vol-

gens Newton. 128. Die
door een PriJ'ma voortge-

bragc worden , zyn niet

altyd de zelfde. 129.

Komeeten. Devzelver Bere-

kening volgens een Ellip-

tifchcn Loopkring, is een

weinig netter dan volgens

een Paraboüfchen. 286.
' Bedenkingen over den

Omloop van verfcheide

Komeeten. 295.

Komeet van 't Jaar 1757.
Bepaaling van zyn Weg
en berekende Waarnee-
mingen. 540, 541.

-' van 't jaar 1758.

Berigteji aangaande den-

zelven , onvolkomen. 293.
van 't Jaar 1682, is

volgens de Voorzegging
van Halley en de Bereke-

ning van Claira ut , op
zyn tyd, in 't Jaar i759,

wedergekomen. 285. Zy-

iieOmloopstyden verfchil-

len een weinig. 288. Waar-
neemingen van denzelven

door den Heer Abt de la
Caille. 291.

Kompas. Onderzoek of des-
'

zelfs Miswyzing dienen

kan om 't Ooft en Weft
te vinden. 483 — 492.

Koortfen, met iievige Kolyk-

pynen , in den Voorzomer

1759 waargenomen. 302.

Koraal en KoraalgcwafTca

zyn een Samenflelzd vao
Diertjes of Polypen. 621.
Denkbeeld daar omtrent.
622.

Kryftallyn. Deszelfs uithaa»
iing uit het Oog, tot ge-
neezing van de Staar, be-
ter geoordeeld dan de ne-
derdrukking niet een
Naald. 74. Proefneemin-

. gen daar omtrent door de
grootfte Heelkundigen in

Engeland en Vrankryk ge-
daan,vergeleeken. 75—95.
De Operatie, hoe ook ge-

fchied , is fomtyds Toeval-
len onderhevig. 77, 80, 94.

L.

LEder. Het wordt op vex-f

fcheide manieren be-

reid. 426, 430. Koud of
met warme Loog, 431. On-
derfcheidtuiTchenSpaanfcli

en Turkfch Leer. 432.
Leertouwery. Befchryving

van dezelve. 429. Ver-r

fcheide foortcn derzelve.

430. Behalve de Baft van
't Eiken Hout zyn ver-

fcheide Planten daar toe
in gebruik. 426. Optel-
ling der inlandfche Plan-
ten , tot dezelve bekwaam.
434 — 440. Eigenfchap-
pen deezer Planten , daar
zulks van afhangt. 441—
44Ó.

Leeuw-Worm. Een Infekt.

Deszelfs Befchryving. 197.
Oorfprong van den Naam.
199. Plaatfen daar zy zig

onthouden. 205. Zyn ge-

daante en Lighaams-pos-
tuur. 207. Hoe hy zya
Kuiltje in 't Zand maakt.

213. Hos hy zyne Prpoy
bc-



BLADWYZER.
beloert en vangt. 217. Ma-
nier om ze in 't leven te

houden. 221. Zy verwls-

felen van gedaante. 222.

De Vlieg van dit Infekt

befchreeven. 224. Uitleg-

ging der Afbeeldingen.
226.

Leeuwekhoek. Waarnee-
mingen van hem , omtrent

de Smaaivdt-eltjes. 316,
320, 331, 330,338, 341-

Lengte op Zee. Manier van
Halley om dezelve door
Waarneem ingen aan de
Maan te bepaalen , in ge-

makkelyk gebruik gebragt.

495, enz. Hoc naa men
daar mede van de waar-

heid kan verzekerd zyn,

501. Onvolkomenheid van
de Manier diementevoo.
ren gevolgd heeft. 503.

Eenvoudigheid van deeze.

505. 't Vereifchte tot de
Waarneeming. 507, 512.

Regelen tot de Berekening
der Lengte uit de Waar-
neemingen. 518, enz. De
Tafelen daar toe noodig.

535. Algemeene Aanmer-
kingen. 538.

LiNN^us. Zyn Brief over de

voorgewende verandering

van Haver in Rogge. 68.

Zyn Gevoelen wegens den

Lintworm. 233. Soorten

van de Buteo of Buizert

door hem geiteld. 478.

Lintworm. Önwaarfchynly-

ke Denkbeelden over des-

zelfs vSamenllel. 233.

Z.ondff?J. Hitte aluaar in 't Jaar

1757 waargenomen. 458.
Looijers Planten. Welke in

andere Landen dus ge-

IV. D££L.

noemd mogen worden?
426. Welke in deeze Ge-
weftcn? 434,442.^a7ifcff^.

LoRRY. Deszelfs Proefnee-

mingen over de Uitwer-
kingen van het Opium.

270— 283.

LucHTMANs (P). ZyneWaar-
neemingen overdeSmaak-
deeltjes der Lighaamen.

305— 344.
Lugt. Haare Zwaarte en

Veerkragt , te groot zynde,

nadeelig. 152. Ook tekleia

zynde. 154. Voorbeelden
van aandoening in Zieken.

157 > 159- De Warmte
der Lugt over den gehee-

len Aardkloot vergelee-

ken. 457— 470.
Lyfmoeder. Derzelver uit-

fpanning door en famen-
trekking op de Vrugt, is

de oorzaak van de Wee-ea
der zwangere Vrouwen.
263, enz.

Lyken. Manier der Oudea
om dezelven voor 't be-

derf te bewaaren. Door
Speceryen; 7. door infpui-

ting van een Harsagtig
Vogt of van Pekel ; 8.

door Opdrooging alleen.

9. Manier der Hedendaag.
fchen , v/aarom gebrekke-
lyk.? 10.

M.
Maag der Vogelen, die van

Koorn of Graanen le-

ven , heeft een verbaazen •

de kragt tot Vermaaling
der Spyzen. 353. In ander
ren .dieVlcefch of andere
Dieren eeten , werkt zy
voornaamelyk door haar
Ontbindvogt. 365. Dat

zelfs
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zelfs de Beenderen ver-

teert. 367. Doch in ver-

fchillende Dieren van zeer

Verfchillende kragt moet
zyn. 378.

Maan. Door derzelver af-

ftand van Sterren te mee-
ten , enz. kan de Lengte
op Zee gevonden worden.

495 , enz. Haar hoogte is

op Zee niet gemakkelyk
waarteneeinen.504. Wan-
neer belt? 508, 538-

JVIacky. Zyn Bereiding van
't Eati de Luce. 412.

Magnctifch Geftel dcsAard-

kloots ontdekt, volgens 't

voorgeeven. 485.

Madera. Hitte der Lugt al-

daar waargenomen. 458.
I^AiLLET. Zyne Ontdekking

ten opzfgt van de Egypti-

fclie Momiën. 9, 12, 13.

Marechal. Zyn Berigt van
een Hondje , dat naar een

Peroquet geleek, enz. 143.

MARRfüUEs. Zyne U'aarnee-

ming omtrent de traak-

verwekktnde Kragt van de

Tabak. 447— 450.

IWeerbiaderen (Nymphcsa').

De jonge Plant is zigtbaar

in het Zaad. 68.

Meisje dat de gedaante hadt

van een Aap of Meerkat.

144. Een Meisje van on-

gemeene dikte en zwaar-

te. 303.

Mellet. Deszelfs Onder-

zoek naar de oorzaak der

Viaagen van Pyn tegen

den tyd der Verloflinge.

255— 269.

Meky. Zyne Bedenkingen

over de nieuwe Manier
van Oogligting. 74. Zyn

Onderflelling noopens dd
Eigen fchap der regtc Ve-
zelen van 't Druivenvlies
in 't Oog. 184.

MiissiER. Zyne Waarnee-
ming van een Komeet ia

't Jaar 1 758 , te Parys. 294.
Mieren - Leeuw ( Formica

Leo). In zynnaam, geftal-

te en eigcnfchappen, met
den Leeuw-Worm verge-

leeken. 199,202,2:4,222.
Minorka. Waarneemingen

vnn de grootlte Hitte al-

daar , in verfcheide Jaa-

ren, 459. Aantek.

Miswyzing van 't Kompas.
Voorftel om door dezelve

het Ooit en Welt te vin-

den. 484. Aanmerking op
do nieuwe Kaarten van
die Miswyzing. 486. Der-
zelver verandering is zeer

onregelmaatig. 489. In

hoe verre zy tot het ge-

Zegde oogmerk zou kun-

nen dienen. 492.

Momiën der Egyptenaaren.

Aanmerkingen over der-

zelver Omzwagteling: 11.

over de Stoiïe , daar zy
mede gcbalzemd zyn. 1 4.

MoNTAMY (de). Middelen
om 't Goud van 't Ver-

guldzcl te behouden, door
hem voorgefteld. 97 —

'

108.

MoRAND. Vergelyking van

zyne Operaticn van Oog-
ligting met die van andere

Franfche Heelkundigen.

87 — 95.

MouEL. 'Waarneemingen
van hem, in 't Ontleedeu

van Menfchel.Lighaamen.

382— 391.
Mou-
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MouBLET. Zyne Waainee-

ining van de zeldzaame
Toevallen eener Euikwon-
de , die in 't eerft gering

fcheen , doch daar na doo-
delyk wierdt. 395. Aan-
merkingen daar omtrent.

404.
N.

Nageboorte. Derzelver af-

fcheiding kan geen oor-

zaak van de Pyncn des
Aibeids zyn. 262.

Natrum. Een Zout tot de op»
drooging der Lyken in E-
gypte gebruikt. 4. Welk
een Zout? 5.

Nooten worden gebruikt om
Ganzen, Kalkoenen, enz.

vet te maaken. 356. Een
menigte Okkernooten aan
een Kalkoen ingegeven,
die alteinaal verteerd wer-
den. 35Ö.

O.
/^ktant. Deszelfs naauw-
^^ keurigheid onderzogt.

498. Manier om het te

juiften, 507. Om het te

gebruiken tot het waar-
neemen van den afftand

tuirchen de Maan en eene
Ster. 509. Ook van dien

tuiïchen de Maan en de
Zon. 511. enz.

Omloopstyden van verfchei-

de Komeeten , door N.
Stkuvck ontdekt. 295.

Ontleeden van Menfchelyke
Lighanmen. Byzonderhe-
den daar in waargenomen.
382 — 391.

Ontwrichtingen van den
Schouder. Verbeterd
Werktuig tot derzelver

berüening befchret'ven

IV. D£BL.

en afgebeeld. 574— ^^<?.

Oogappel. Deszelfs Werk-
tuiglyk Geftel befchree-
ven. 166. 't Gcmeene
Denkbeeld van zyne Ver*
wyding wederiegd. 174.
De waare oorzaak daaf
van aangetoond- 134.

Oogligting. De nederdruk-
king met de Naald, ver-
worpen. 72. De uithaa-

ling van 't Kryftallyn aan-
gcpreezen. 74. Verfcheide
Werktuigen daar toe voor-
gemeld geweelt. 71. Eer-
Ite in 't werkftelling der-
zelve. 75. Manier van
Daviel. 76. Derzelver
Verbetering door andere
Werktuigen te gebruiken.

79. üitflag der Operatien
van Sharp. 80. Het Werk»
tuig van Poyet befchree-

ven. 85. Vergelyking der
Operatiën van Morand,
LA Faye en PorEx , eii

derzelver Uitdag, met die

van Shahp. 87— 95. Ma-
nier van Wincel, te Am-
flerdam en in andere Ne-
derlandfche Steden, gc-
praktizeerd. 96. Aantek.

Ooft en Welt. Voorgeftelde
Manieren om 't zelve te
vinden, onvolkomen. 483— 492. Bekendmaaking
dienaangaande. '493. Hoe
men het door Waarnee-
mingen aan de Maan kan
doen. Zie Lengte op Zee.

Opaalen. Derzelver Koleu-
ren en verfchiUende foor-
ten. 125.

Opium, Deszelfs Uitwerkin-
gen zyn in byzondere IVIen-

fchen verfchiUende. 271.

Zun«
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Zomierlinge Voorbeelden.

J172. Het is niet dienllig

tegen de Dolheid. 275.

Enkel uitwendig opgelegd

zynde , kan het Ylhoof-

digheid verwekken. 276.

Proefneemingen met ü-

pium aan Honden in te

geeven , in een verbaa-

zende veelheid. 278. Hun
in te fpuiten , enz, 279.

Opftyging. Zwaare Toeval-

len van dezelve befchree-

ven. löo. Middelen daar

tegen. 163.

P.

PAlucci. Werktuig door

hem tot de Oogligting

voorf;e(le!d. 78.

Panther-Steen befchreeven.

123.

Tarys. Gjoote Hitte aldaar

in 't Jaar 1757- bl. 460.

Ziekten daar uit gefpioo

ten. 461.

Peissonkl (J. A.) Zyne
Waarneeming van een

kleine doch zonderlinge

Aardbeeving op Guadalüu-

fc. 615, enz. Zyne Ont-

. dekking omtrent de Wor-
men die in de Sponfen

hiiisveften. 627, enz.

Pr^QUEULT. Zyn Waarnee-

ming van cene Beenplaat

in de Hoift. 392-

Peper. Gedaante van des-

ze! fs Zouten , afgebeeld

en befchreeven. 313.

p£TiT. Heeft eerll: het Kry-

Itallyn uitgehaald. 75 :

Zyn GloJJocomium verbe-

terd door Ulhoorn. 575.
Nadere verbetering en bly-

ken van deszelt's nuttig

gebruik iu de Ontwrich-

tingen van den Schouder';

576, enz.

Pboladis. Rotsagtig Geberg-
te van dezelven doorboord
gevonden. 624.

Planten. Verandering in der-

zelver hoedanigheden naar

't verfchil van den Grond.
193. In de reuk der Bloe-
men. 194. De ruikende
hoedanigheid fchynt geen
Soortelyk onderfcheid te

maaken. 188. 195.
> (iniandfche) tot

LcertouWen bekwaam.Op-
telling derzelven. 434 —
440.

'

Plantluizcn(Pür;ro7(j-). Wox-
men daar opaa^^ende. 221.

Flymouth. Groote Hitte al-

daar in 't Jaar 1757. bl.

458. Ziekten daar uit ge-

fprooten 459.

Polypen , die Steenen uit-

knaagen , ontdekt. 229.

Dtrzeiver Befchryving en
Al beelding. 231.

• van 't Koraal.

Denkbeeld dienaangaan-

de. 622. Waarneeming
van TuKMRLEY over de
Po'ypen in 't algemeen.

623.

Potamo!^eton angujiifolium .

Welke Plant? 435. Man-
lek.

PovF.T. Zyn zonderling

Mesje met een Draad, tot

de Oogligting. 85. Het
wordt in de Operatie on-

dientlig bevonden. 90.

PpiNGLF.. Zyn Brief aan Dr,
Vv''hytt , wegens de By*
zonderheden by 't Ope-
nen van 't Lyic van den
Heer Walpole. 552, enz.

Zyn
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Zy» Nader Berigt wegens

. eeiïige Omftandighedcn.

'570-
^rijma's. Derzelver uitwer-

^ king, in 'c voortbrengen

-der Kükaren, verfchil-

' lende. 120. HaareKoleu-
• ren zyn niet beftendig. 128.

R.

Ratelflang. Deszelfs Ver-
gift werkt op de Zenu-

wen, niet op het Bloed.

283-

R.JJAUMUR. Zyne Befchry-
V ving vau het Infekt, ge-

, naamd Leeuw-Worm. 197
/— 228. Zyn Onderzoek
=^naar de Manier van Ver-
'- teering der Spyzen in ds
\Maag der Vogelen. 345
-— 381.

Regenagtig Weer bevordert

de werking der Purgeer-

middelen. 165.

Regenboog - Steen. Wat?
126.

Rejéda. Een Plant, tot Proef-

neemingen over de Reuk
der Bloemen , gebruikt.

189.

Reuk der Bloemen. Waar-
neemingen daar omtrent.

187.
Ribben. Waarneeming van

een buitengewoone Gele-
ding in dezeiven. 242.

RiviERE (dsla). ZyneAan-
. merkingen over de Berei-

ding van het£au de Luce.

409— 418.

' Rogge. Derzelver deeien van
*- Vrugtmaaking befchree-

•' ven en afgebeeld. 57, enz.

Dat zy uit Haver voort zou
^ komen is ongerymd. 63.
• -IV. D,E£L.

Oorzaak van 't bedrog,

65, 68.

Roofvogels. Middelen om
dezeiven gezond en frifch

te houden. 363.
Rottekruid. 1 Deszelfs Kry-

ftailen voor 't Mikroskoop
ontdekt. . 320.

RouELLE. Deszelfs Verhan.
deling over 't Balfemen
der Lyken by de Egypte-
naaren. i — 21. Manier
'door hem gebruikt om 't

Gouduit een gemengde
Stofte tc.krygen. 104 —
106.

RuiscH.' Zyn gezegde van de
regte Vezelen van'tDfui-
venvlies. 168.

:S.

SALERNE. Befchryving [van
een Bekkeneel-Breuk met

zonderlinge Omftandighe-
den vergezeld. 597.

Satellieten vanjupiter. Mid.
delen om dezeiven op Zee
waar te neemen

, gepro-
beerd. 493.

Schaapen. De manier van
Verteering der Spyzen in
hunne Maag , onderzogt.

379-
Schouder. Deszelfs Ont-

wrichtingen. Werktuig
van PfcTiT, om die te

herftellen , verbeterd. 575,
enz. De beletzelen in de
Teregtbrenging overwoo-
gen. 591.

Shaup. . Zyne Operatiën op
negentien Oogen en der-
zelver gunftige Uitflag. 79— 84- Byzondeiheid van
zyne Manier-tot voorko*
V V iniiig
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ming van zwaare Toeval-
len. 82,

Slaapmiddelen (^Narcotica)

moeten voorzigtig ge-

bruikt worden. 271. Zy
bevatten iets Venynigs.

277-
Smaaicdceltjcs der Lighaa-

men onderzogt. 305. In
fcherpe StofFen. 312. In

bittere StofFen. 323. In

zoutige. 328. In famen-

trekkende. 329. In wran-
ge. 330. In zuure. 331.

In zoete. 333. In vette

StofFen. 335. In de Loog-
zouten. 336. In Wynen.
341.

Smaakelykheid. Derzelver

oorzaak volgens 't Gevoe-
len der Scheikundigen.

306. Aanmerkingen daar

omtrent, uit het onderzoek

der Smaakdeeltjes afge-

leid. 342. De fmaakeloos-

heid kan uit verfcheide

oorzaaken ontdaan. 341.

Sperma Ceti. Zonderlinge

Konfiguratie in 't zelve,

voor 't Mikroskoop zynde

{;ebragt. 336.

Spiegel-Kwadrant. Zie Ok-

tant.

Spieren. De Verflapplng is

' haarenatï.urlykeftaat. 175.

Eigenfchap haarer Veze-

len. 172.

SponTen ( Ameriknanfche).

Vier Soorten daar van
,

befchreeven. 628. Zy wor-

den door Wormen gefa-

briceerd. 629. Gcitalte

A'an deeze Wormen. 630,

enz.

Staar. Verfcheide WerHtui-

gen , om dezelve uit het
Oog te haaien , voorge-
fleld. 73. Die van Da-
viel . 76. Het Mesje vao
Sharp. 79. Dat van
PoYKT met een Draad.
85. Dit laatrte onbekwaam
bevonden, po. Verfchil

der Mesjes overv/oogen.

93. De Toevallen hangen
niet altyd van de Werk-
tuigen af. 94.

Steen in de Blaas. Deszelfs
Toevallen en Ongemak-
ken door 't gebruik van
Zeep en Kalkwater weg-
genomen. 546, 553. De
Zeep alleen is in Raat om
den Steen te ontbinden.

563. Het Kalkwater ge-
neclt de kwetzuuren van
de Blaas. 56(5.

Steenen worden door ver.

fcheiderley Diertjes uitge-

knaagd en met Gaatjes
doorboord. 230.

Step HEKS (JufFr. ). Nut-
tigheid van haare Genees-
middelen tegen den Steen.

558.
' Zie Zeep en Kalk-

water.

Straalbreekingen. Tafel om
die in de AVaarneemingcn
te vergoeden. 536.

S T 11 u Y c K. Deszelfs Aan-
merkingen , over den Ko-
meet van 't Jaar 1759, bj.

283— 291. Over eenige

andere Komceten. 292.

Omloopen van verfcheide

door hem ontdekt. 295.
Zyn Nader Berigt wegens
den Komeet van 't Jaar

1757, bl. 540.

^ublimaat. Deszelfs T^k-
fchietingeiL32i« ,

Sui;^
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Suiker. Derzelver Kryüalli-

zatie voor het Miluos-

koop. 334'
T.

Tabak. Konfiguratiën van

deszelfs Smaakdueltjes.

317. Waai neem ing om-
trent deszelfs liraakver-

wekkende Kragt. 447.

"fiLLOLOY. Zyne Veihande-

Jing over de Traanfillel.

241')— 254.

Traanfiftel. Derzelver Be-

fchryving. 247. Verfchil

van andere Ongemakken
op die plaats. 248. Ge-
woone Operatie op dezel-

ve. 250. Nieuwe Manier
van Geneezing voprge-

fleld. 251.

TitEMBLEY. Zyn Brief aan

den Heer hiiiCH , over
eenige Dyzondcrheden der

NatuLirlyke Hilloiie. 620
— 626.

Tyd. Manier om denzelven
op Zee te vinden. 505.

U.

ULHOOKN. Verbetering
van 't GlolJocomium y

door hem ondernomen.

575 > 581. Onderzoek van

de kragt, die 'er dan me-
de in 't werk gcïteld kan
worden. 583.

V.
ee-Ziekte. Haare o,ver-

eenkomft niet de Kin-
deipokjes. 606. De nut-

tigheid van derzelver In-

enting. 600 — 614. De.

In-enting hteft in Vrank-
lyk de Ziekte niet voort-
gebragt. 611. De regte

Hngelfche manier vaq Jn-

JV. Deel. '

V'

enting befchreeven. <5i2.

Van eene tweede Befmet-

ting zyn geen Voorbeel-

den bekend. 606, enz.

Vergulden van Houtwerk,
hoe gefchiede V 99.

Verloflinge. Pyn in de Len-
den, dezelve voorgaande,

waar door veroorzaakt

worde? 267. Oorzaak vau
de Vlaagen des Arbeids
onderzogt. 255.

Verüeening van het Hout.

De mogeiykheiddaar van
aangetoond. 30— 48. Een
Boom tot een Keifteen

geworden. 42. Hoe die

Steenmaaking gefchiede?

45-
Verteering der Spyzen door

Proefneemingen nage-

fpoord. In Vogelen die

een Krop en üerke Spier-

agtige Maag hebben. 347,
enz. In Roofvogelen, die

een flappe Vliezige Maag
hebben. 362 , enz. Iri

Honden. 377. In Schaa-
pen. 379-

Vezelen (Spieraatige) in 't

Dierlyk Lighaam. Haa-
re Eigenfchappen. 172.
(VeerkragtigeJ ontdekt.
186.

ViiTchen. Derzelver Voort-
teeling verfchilt niet van
die der andere Dieren.
241.

V^ogelen. Verfthil in der-
zelver Ingewanden ont-
dekt. 117. Onderzoek
naar de Verteering der
Spyzen in dezelven, 345.
De Maag van de genen,
die Graankorrels eetea,
Vv 2 werkt
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werkt door een zeer fter-

ke Wryvende of Ver-
maaiende kragt , op de
ingeflokte Spyzeii en alle

Lighaamen, daar in ver.

vat. 349,358,360. Doch
om zetotChyl te maaken
wordt zeker Vogt ver-

cifcht. 36r. Dit Ontbind-
vogt fchynt de voornaa-
nie oorzaak der Vertee-

rin^ te zyn in de flappe

en vliezige Maagen der
Roofvogelen. 363, enz.

Het werkt niet op Graa-

ren of Brood, maar krag-

tig op Vleefch. 369- ' Kt-

genfchappen van 'E zelve

onderzogt. 374.
W.

"W/aarneemingcn op Zee.
^^ Moeielykheld derzel-

ven by nagt. 504. ' De
p lal van derzel vernaauw-
keuri^heid by dag. 502.
Manier om ze met het

Oktant op de Maan en
Sterren tedoen.507, 512.

Walpole (Horatio). Zyn
Geval ten opzigt der On-
gemakken van den Steen

en derzelver Geneezing,
door hem zelf befchree-

ven. 542, 550. Zyn Ge-
zondheid in zyn laatftea

Ouderdom. 553. Byzon-
derheden by de Opening
van zyn Lyk ontdekt. 554.

JfiAanmerkingen van Dr.
* WHYXT daar omtrent.

558. Nader Rerigt we-
gens eenige Ojnftandig-

heden , dit Geval betref-

fende. 570.

Wargektin; Komeet ia.

't Jaar 175a door hem ge-
zien. 292.

Water-Polypen , die Steencn
uitknaagen, befchreeven.
231-

Wathkn ( Jon. ). Nieuwe
Handgreep totherftelling

van 't Gehoor' door hem
gebruikt. 130.

Wee-en of Vlaagen des Ar-
beids. Verfchillende Ge-
voelens over derzelver
oorzaak. 256. Middel om
de waare van de valfche
te onderfchelden. 257,
260. Zy ontftaan uit de
faraentrekking des Lyf-

' moeders op de Vrugr.
264. Haare trapswyze toe-

reeming tot aan de Vcr-
lófïïng toe. 265.

Werktuig (Verbeterd) toe

in 't Lidzetten van een
ontwrichten Schouder.

574. Deszelfs Samefiltel

vergeleeken met die van
• Petit en Ulhoork. 579.
De kragt , die men 'er

mede kan doen , onder-
zogt en bepaald. 583.
Voorbeeld van deszelfs.

Gebruik. 593. De nuttig,

heid gebleeken in ver-

fcheide Gevallen. 595.
Whytt. (Dr. Rou.) Zync

Protfneemingen over de
verfeheiderley fterktevan
verfchillend Kalkwater.
24 — 30. Aanmerkingen
en Gevolgen daar uit op-

gemaakt. 30— 35. Des-
zelfs Aanmerkingen om»
trent d« nuttigheid van 't

gebruik van Zeep en Kalk-
• yrater , tegen den Steen.

55.8,
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5S8, enz. Nafchrift daar
omtrent. 572.

Wolfsmelk. Gedaante van
deszelfs Zouten , afge-

beeld en befchreevcn.

313.

Wormen , die in de Spon-
fen huisveften. Nieuwe
Ontdekkingen daar om.
trent 627— 632.

Wynen. Derzelver Smaak-
deeltjes onderzogt door
't Mikroskoop, 341.

Z.
^alm. Berigt wegens het
^-^ paaren en voortceelen
van dezelve. 236. Waar-
neemingen daar om-
trent. 238.

Zce-AImanaeh tot bereke-
ningder Lengte. Uittrek-
zel uit denzelven. 537.

Zee-Schopzels , die in liet

Aardryi gevonden wor-
den. Hoe zy op de hoog-
fte Bergen gebragc kun-
nen zyn? 625.

Zee . Water. Gèmakkeiyk
Middel' om Verfcli Wiater
van't'zelve te déftilleeren.

633.- Gelegenhieid deezer
Ohtdeicking. 636.

Zcemans - Stoel uitgevon-
den , om de Satellieten

van Jlipiter op Zee waar
te neemen. 493.

Zeep en Kalkwater. Derzel-
ver Uitwerkingen tegen
den Steen aangetoond.
542, enz. Z'j deelcn het
Water eene kragt mede
om den Steen te ontbin.
den. 561, Z^ gaan zeer
traag te werk. 564. Zcl6
IV. D££L.

in groote vee!heJen inge*
nomen , zyn zy onfcha-
delyk. 567. Jkhalven jiii

zekere Gelleldheden, 569.
Beft worden zy beiden te
gelyk gebruikt. 572.
Zeep alleen kan fomtyd?
den Steen in de Biaas ont-
binden. 563. Ook het
Kalkwater, alleen gebruikt
zynde. 562. Zy leggien

geen Zeep- en Kalkagtige
StofFe af, in de Blaas of
in de Doorgangen van de
Pis , of op den Steen j

,
56a.

Zenuwkwaaien. Derzelver
Toevallen , met een hoo-
gen Barometer, verhefFen-
de- 159, Voorzorgen daar
van afgeleid. 163.

Zeven Baaren. Verfchyn-
zel in de Zee aan 't Ei-
land Guadaloupe. 617.

ZoHicr-Hitte (Zeer aanmer»
kelyke) van 't Jèar 1757.
Waarneemingendaar om-
trent te Londen. 458. te

Parys. 460. te Jmfleldam.
3Pr. te Flymomb. 458.
Vergeleeken met de ge-
WQone Warmte der Lugt
te Batavia. 403. En met
deZomer-Hitte van Geor-
^fa,in't Jaar 1758. hl. 466.
En met dié van 't jaar
1749, op Minorka. 459.
jlantek. Als ook met die
van tien Jaaren opMadéra.
4S8. Waarneemingen op
de groote Zomer Hitte te
Amfteldam , in 't Jaür
1759. bl. 474.

VV3 Zon.
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27outen zyn de voornaamfle zaak nagefpoord. 331:,

oorzaak van de Smaake- Z%vanenburg. Waarneemin-.
lykheid der Lighaamen. gen op den Thcrniomecer

309. Niet door de figuur aldaar, verfchillen groo-

alleen, van hunne deelt- telyks van die te Aml'tel-

jes. 323, 342. dain. 470. Aantek.

Zuurheid. Derzelver oor- ^,« ly-r ^/%

I3YV0EGZELS en VERBETERINGENi

in die IV. Deel.

Bladz. 363, enz. Foor Biitoor, X,effj Buizert. Deeze Vo-
gel wordt bladz 477 enz, naamvkeurig en omflan-

dig befchreeven.
• 365. Re^. 24. Merk aan. De PIcer Reaumuk heeft

zyn Pypj'e digt gemaakt, door het te omwinden mee
Vlafchdraaden of Gaaren , zo dat hetzelve aan ie-

der end als met Maazen van Gals was geflooten;

gelyk uit de Memorie zelf blykt.

-^—• 435. Aantsk. Reg. 16. Dit denkbeeld van derf

Yertaaler vindt men bekragtigd in het Werk ge-

naamd Mappi Hijl. Plant. Jlfatkarum , pag. 237;

daar zulks van dit Kruid verzekerd wordt.
"—• 437. Aantek. De Heer LiNNiEUs maakt uit de lang-

te of kortheid der Borltelen of Draaden van 'è

Equifetum ook geen Soortelyk kenmerk op. Zie

Syfteina Naturx. Ed. X. Toni. II. pag. 1318-

~—- 48Ö. Aantek. Profeilor Celsius en anderen heb-

ben zulks in 't breede waargenomen; waarvan men
uit de Verhandelingen der Sw, Akadem. het ver-

taalde Berigt kan vinden iu 't Haarl. Magazyn. 11.

Deel. bl. 291.

, . 490. Aantek. De groote veranderlykheid der Mis-

wyzing van 't Kompas, op een zelfde plaats, blykfe

uit een Brief van Wargektin, ibid. bl. 6i.
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