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DE KLOOT SCHE

DRIEHOEKS-REKENING
CPOEHïLDJïKr) MET EEKIGE

algebraïsche voorstellen,

DOOR DEN Heer

N. S T R U Y C K,

Lid der Kojiinglyke Sociëteit van Londen , der

Hollandjcbe Maatfchappye te Haarlem , en

Korrejpondent van de Koninglyke Aka-
demie der Weetenfchappen van Parys.

INLEIDING.
Over de Uitvinding en Vordering van de Drie-

hoeks'rekening.

DE oudfte Schryver , dien wy van deeze

Konft vinden, is Theodosius van Tripoli,

die vyftig Jaaren voor de Geboorte van Chriftus

leefde , en drie Boeken van de Sphserifche Drie-

hoeken maakte , welke nog voor handen zyn.

Maurolycus en Clavius hebben daar uitleggin-

gen over gemaakt, die te Oxford, 'm. 't Jaar 1707,

in 't Griekfch en Latyn zyn uitgegeven. In 'C

Jaar 97 na 's Heilands Geboorte leefde Menelaüs

te Rome , die zes Boeken van de Chorda ofPee-

zen fchreef , en drie Boeken van de Sphserifche

Triangels, welke in 't licht gegeven zyn door

Maltrolycus en Mersennus; Omtrent veertig

VL Deel. A' Jaa-



c, De Uitvinding en Vor-dering

laaren daarna handelde Ptolomeus, die vermaar-

de Sterrekundige , ook van deezc Wecccnfchap.

Diescyds verdeelde men de Radius of Straal

in 60 gelyke deelen, welke men Graaden noem-

de , ieder Graad in 60 IVÏinuucen , enz. Door

deeze deelen veerde ieder CborJa uitgedrukt. Eerft

lang daarna is 't in gebruik gekomen , met de hal-

ve Chonh of S'tniis te rekenen , 't welk men meent

dat van deSarrazynen afkomftig is. Ben Musa,

een Arabier , heeft van de Platte en Sphaerifche

riguuren gefchreeven. Georgius Puobachiüs,

die in 't midden der Vyftiende Eeuw bloeide,

heeft een nieuwen Sinus-Tafel gemaakt , van 10

tot 10 Minuuten, dewelke naderhand, door zyn

Leerling Jan Muller, gewoonlyk Johannes Re-

GiOMONTANUS genoemd , vervolgd is van Minuut

tot Minuut : doch daarna merkende , dat het ge-

makkelyker was de Eenheid voor de Radius te

neemen, zo heeft hy die aldus veranderd. Ten

lyde van Purbachiüs heeft Joannes Fusorius,

met behulp van Milo le Tavelier , in Vrankryk

ook 6'i««j'-Tafelen gemaakt ; gelyk blykt uit Gas-

«ENDUS in 't leven van Purbachiüs. Erasmus

Rheinholdus gaf, in 't Jaar 1533 , een Sinus en

Tangens-ldid uit. G. Joach. Rheticus heeft,

omtrent het midden dier Eeuw, den ÓV«//x-Tafel

van 10 tot loSekonden vervolgd, de Straal Hel-

lende op iooooooocxx)ooooo ; 't welk na zyn

dood , in 't Jaar 1613 , te Frankfort aan den Main

,

ifi Folio , door Barth. Piti&cüs is uitgegeven ; die

zelf



VAN DE KlOOTSCHE DriEHOEKS-REKENING.
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2elf ook, in 't Jaar 1600, een Werkje in Ocla-

vo^ l^Augsburg, over ^q Trigotiometria witg^ï.

Op de Jaaren 1596 en 161 3 heeft Valentinus,
Otho uitgegeven drie Boeken van Rhêticus, om
de Tafels te vinden, die tot de Driehoeken noo-
dig zyn , en een Vierde Boek over de Sph^erifche

Triangels , waar by hy vyf Boeken van hem zelf

voegde , over de Scheefhoekige Klootfche Drie-

hoeken.

In de Nederduitfche Taal is Ludolf van Keu-
len de eerfte geweeft , die de Sinus- Tangens- en
Secans-T^iïdQn heeft verklaard , welke in 't Jaar
J596 te Delft, en in 't Jaar 161 5 te Leiden uit-

gegeven zyn. Drie Jaaren daarna kwam het
Nederduitfche Werk van St. Stevin in 't licht

över de Trigonometria , dat in 't Jaar 1634 ook in

't Franfch is uitgegeven. Te Leiden kwam in 't

Jaar 1627, in O&avo, aan 't licht, een Werk van
Martinus Hortensius, genaamd Wilklrordi Snel-

Ui Do&rina Triangulorum ; maar na de Uitvinding
van de Legarit/jmus-getvillen door Nepperüs, en
de verbetering van dezelven door Briggiüs, is

de Driehoeksmeeting veel gemakkelyker gewor-
den.

Adriaan Vlack heeft te Gouda , in 't Jaaf

1628, /« Fff/zo uitgegeven , de iV/zweri Logarith-
mus, van 1 tot looooo, benevens de 5/«w- !r<7«-

gens~ en .SfM»^-Tafelen, van Minuut tot Minuut.
Ook heeft die zelfde Autheur, tot groot nut van
de Rekeningen der Sterrekonft, op de voornoen^-

VI. Deel. A 2 de



4 De Uitvinding en Voudering

de plaats, in 't Jaar 1633 , de Sinus en Tangens,

'm Logarithmus-getallcn , van 10 tot 10 Sekon-

den , iii Folio, laaten drukken. De voornaamfte

Schryvers , na dien tyd, daar over ^ zyn gcweeft;

BoNAV. Cavallerius, die in 't Jaar 1Ö43 , te Bo-

nonie, een Werk in Q^int'to daar van uitgaf: zo

ook Sethüs Wardus , te Oxford, ia 't Jaar 1654,

in Ouarto, en Richard Norwood, in 't Jaar 1651;

WiLL. OuGTRED, in 't Jaar 1657, beide te Lon-

den , in 't zelfde formaat : als ook op de zelfde

plaats
, JoHANNES Newton , in Folio , in 't Jaar

1Ó59, als ook A. de Graaf, in 't Nederduitfch,

te Amfterdam, in OSavo.

Vcrfcheide anderen , die in een Werk over

de geheele Mathefts of Wiskonft daar van gefchree-

vcn hebben, gclyk Schotti, Decuales, Oza-

NAM,, E. Vels, enz., gaa ik voorby. In 't Jaar

1704 heeft J. Gooden y een Jefuit te Luik , een

Kort Begrip van de Driehoeksraeetirg uitgege-

ven. Ook is te Leiden , onder andere Werken,

op 't Jaar 1725, in Qiiarto uitgekomen de Trigo-

iiom'etria van den Heer Keil , ProfelTor in de Ster-

rckundc te Oxford, In 't Jaar 1741 heeft Wil-
LiAM Gardiner , te Londen , laaten drukken de

Logarithmus van i tot 102 100, als ook de Sinus

en Tangens van 10 tot 10 Sekonden, in ieder

Kwadrant ; de Sinus van de eerfte 72 Minuuten

zyn by hem van Sekonde tot Sekonde uitge-

rekend.

Ik oordeel het niet noodig , meer Schryvers

van
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; VAN DE KlOOTSCHE DrIEIÏOEICS-REKENING. 5

van den tegenwoordigen tyd, over de Driehoeks-

Rekcning , aan te haaien , om dat die b,y de 'Lief-

hebbers bekend zyn. Onder de voornaamften

tek men la Caille, Keill , Woluus, de Graaf,

VooGT, enz. Toen men de bewjzen van de

Regels der Klootfche Driehoeken nog opmaak-

te uit EucuDES of door andere Befchouvvingen

van de Geometrie alleen , waren de Figuuren

fomtyds door de menigte van Lynen zo verward,

dat het zeer moeiclyk viel , de Bewyzeu te be-

grypen. De nuttigheid van de Algebra, zo wel

in de Klootfche Driehoeks-rekening als in de Ster-

rekonft, is door vcrfcheide geleerde Mannen, in

onzen tyd , aangetoond. Ik zal derhalve maar

twee Voorbeelden vooraf laaten gaan , om aan

te toonen welk eene nuttigheid men van de- Al-

gebra hebben kan in het oploffcn van zwaare

Voorftellen.

Eerste Voorbeeld.

Laat 'm de Klootjehe Driehoek (Pl. XXXIX
Fig. \.^ de Hoek ABC regt zyn, de Perpendicu-

har AD 15 Graaden , en de Zyden A C , B D
€ven lang. Vraage naar AB Cf).

Men ftelle de Radius ;^ r, de Sinus van AD
:=! d! , de Sinus van AB ;=! x : zo is 't

Sin.

(f) Dit is het 33. Voorstel uit de Wishnflige Oefe^
r.inz van HrLtiNcWERF, bladz. 471.

VI Deel. A 3



6 Nuttigheid van de Algebra.

S'w. comfï. AD Radfas Sin. com^l. AB
yrT — aa — r ——— yrr — xx

ryrr — xx
Komt Sin. compl. AC of BD " ~ -~

^ rr — aa.

rs/ XX — aa
Derhalve is Slms A C —

>/ rr — aa

Verder Shius AC is tot de Radius of Sinus D,»*,

als Sinus AD, a , tot Sinus ACD ; die dus komt

a^ rr — aa
s/

\/ XX — aa

En Sinus A^,x, tot de Radius of Sitius D, r,als

5i««x AD, a; komt 5fn«j A B C
ô:

Dan, Radius r, tot 5m. C07npL A B V7r~ir"x^

als Sinus A BC—*" Komt Sin. compl. A C B a W rr—xx.
* :;:

,,
Derhalve is

Sinus ACE Sims ACD
v'rj-a.-Jt: — aarr + aaxx a>/rr — aa

3.iarr a+rr
Dat is 3tr+ r:i xx

aa •{• rr aa + rr

Wanneer men de Radius, r^ j=i 2 ft'-l", dan is

azzi 2 — >/ 5 CD X'^ V' ^-7— ïf VZ't.V ^z:3^-!JK 3

Voor de óïyi^n- van de bcyecrdc Zyde A P.

T \V E E-



IN DE Klootsche Driehoeics-reicening. 7
Tweede Voorbeeld.

in een Klootfche Driehoek , Fig. i , is bekend

de Hoek CAB regt, de Hoek CB A 23 Graa-

den 32 Minimten : de Zyden A B , BC en de

Hoek CB Ajftaan in een Arithmetifche Progres-

fie. Vraage naar AB en BC Ct).

Stellende, in de Klootfche Driehoek, het

Tang. comfl. van de Zyde BC p=5_yj en dat van

de Zyde AB j=5 x; dan verbeeldt, in Fig.^, de

Boog MN de Graaden van de Hoek B CA ; IlVi,

de langte van de Zyde BC, en LM die van de

Zyde AB. Als de HoekOTM regt is cfTM
een Kwart-C/rkel , waar van O het Centnim\ VN
evenwydig aan OM; zo is VN 't Sinus comple-

ment vdXï de Boog MN. Stel YN ^b, de Ra-
dius ofOM :=2 a; het Tang. com^l. van de Boog
MN, zynde TD;=:! d\ de Secans van de Boog
TN, zynde OD, =jc: verder TR r=)xenTS
:=^ j', de Secans complimenten van de gezogte Zy-
den, welker langten deBoogen lMjLM,afmeeten.
Dewyl nu de Eoogen LM, IM, NM, in

een Arithmetifche Progrcffie ftaan , zo moeten de

Boogen NI, IL gelyk, dat is even lang, zyn,

en dan is, volgens de 3. Pro^. van 't Zesde Boek

van EuciviDEs:

OD tot OS als DR tot SR
e ^ aa-i-yy x — d y— ar

Of c tot V aa + yy ah ~2 -' d lOt y -'

^

a a

Want
(f) Genomen uit het 27. Vookstel van HELLiNc^iiiF.,

blndz, 470.

VL Deel. A 4



g De Klootsche DriehoEks.rekening

Want door de bekende manier van Verlenging

der Zyden tot een Vierde-Ronds,in de Klootfche

Driehoeken ,
(zie Fig. i ,) ftaat de Radius a , tot

het Sm. comfl. van de Hoek ABC, zynde b, als

het Tang. comfl. van AB , tot het Tang. compl. van

BC: of ^ tot ^ als^ tot x , en derhalve ax 7:::^by:

waar uit volgt , dat men in de plaats van x kan

brengen Jl,

Dan is c tot V aa-\-yy als by — adtot ay— by,

en daar uit zal men vinden

aadd'

f —
bb

— dd
2 ad 2acc • 2fl3rf a'idd

b bbb b

aacc

bb .

Nu is fl ;=1 lOOOOO, ^ ^:! 91683, C r:5 2,50449 cn

d-=:^ !2':9Öi9 dcelen. Deeze Getallen in plaats van

de Letters ftellende en dan de Waarde van j/ zoe-

kende, zo zal men vinden jy' ^^j 271:281 , en j; !=:

249386: dan is 5 in V'tg. 3, de Boog IM 69 Gr. 50

Minuuten; de Boog LM 68 Gr. 9 Minuuten; de

Zyde AB, in i^/»-. 2,is 20 Gr. 10 Minuuten; de

Zydc BC 21 Gr. 51 Minuuten en de Hoek ABC
isbekcnd,23 Gr. 32 Minuuten. Het Verfchil van ie-

der Term is dan i Gr. 41 Minuuten,endus zynzy in

een Arithraetifche Progrcffic,gelyk begeerd werdt.

STER-



DOOR DE Algebra opöehelderd. a

STERREKUNDIGE
VOORSTELLEN.

- Eerste VooRBEwYs. '

Gegeven zynde , in Algebraijche uitdrukkingen^ de

Sinus en Sinus complementen van twee Hoeken

ofBoogen ; men vraagt naar de Sinus en '/ Sinus

complement van de Som der Hoeken ofBooo-en.

LAat in Fig. 4, A het middelpunt zyn van
een Cirkel; de Boog DC een gedeelte van

den Omtrek , doch minder dan een Kwart-Cir-
kel; DAH en HAC de gemelde Hoeken, waar
ran de Boogen zyn D H en HC; dan is BD de
Sinus van DH, en AB het Sinus complement daar

van; KC de Sinus van HC , en AK het Sinus

complement; PC de Sinus van DC, en AP het

Sinus complement. Stel de Radius :=: r, KC k
w, AK :=: «, BD ==< jr, en AB ^y. Dan

TiX

AB,y-BD,3r-.AKw.KoratKO,— ABj-.AD,r-AK,7ï
y

KC, m rn
AO,—

nx y
AD,r .-. BD,a: --- OC,w.+—

_jv

mx nxx
0P,- +

r ry
rn

AO,—

rn nxx mx rrn—nxx—mxy
AP, ofAP;= ;

VI. Dr TL. A 5 Stel



10 De Klootsche Driehoeks-rekening

Stel nu yy in plaats van rr — xx, zo is

fty — tnx
AP, 9 voor »t begeerde Siti. complement.

r

mxy+nxx
BD,:!:.--AB,3;---0P,

ry

my+ 7ix

CP, de begeerde Si7ius.

In de voorgaande Figuur is de Boog DH groo-

ter dan HC; doch al was HC grooter dan DH,
20 geeft dit doch in de Tekens geen verandering.

Indien DC minder dan een halve Cirkel is, en

CH meerder dan een Kwart-Cirkel, zo is

ny + mx my — nx
AP, en PC, ; als CD minder

dan een halve Cirkel is, en DH meerder dan

een Kwart-Cirkel, zo blyft A P 'c zelfde, maar

nx — m y
CPis

r

Zyn de Boogen DH en HC net gelyk, en te

zamen net poGraaden; in die geval is PC ;=j -r,

en AP verdwynt. Ieder van de gelyke Boogen
nn—mm

minder dan 45 Graaden zynde , zo is AP :

maar ieder tuffchen de 45 en 90 Graaden zynde,

m in — 7in

zo is AP r— In beide deeze laatfte Ge-
r

2 7nn
vallen is PC :=:;

r

Twee-



DOOR pE Algebra opgehelderd. u

Tweede Voorbewys.

'/ Zelfde gepeld zynde als moren, indien men /^Si-

nus en het Sinus complement van 't Verjchil der

B&ogen DH f« CH begeerde te weeten.

DH de grootfte Boog zynde^ doch minder dan
poGraaden^ zo vindt men, op de zelfde manier,

de Stnus van 't Verfchil •— , en 't Sin.com-

pement De Tekens, voor de andere
r

Gevallen, zyn niet moeijelyk te onderfcheiden.

Derde Voorbewys.

Het Sinus complement van een Boog n zynde ^ en
van een andere , dit grooter /V

, y ^ indien men de

Sinus van de halve Som der Boogen p noemt , en
de Sinus van *t hahe verjchil der Boogen q, de

O f) Q
Radius T^ te hcwyzen dat dan ;=; « « /ƒ.

Ik zal ^ om de kortheid, de Radius voor eerfl

^ I neemen, «« + mm ^i en xx +yy :=i i.

Dan vindt men Ifgtelyk 't Vierkant der Oordrvm
de Som der Boogen ;=:i 2~2ny + 2mx ^ 4^^.
't Vierkant der Chorda van 't verfchil der Buogen
ƒ=: '2—2ny— 2 mx - 4^^. Nu de helft van
ieder M^uatie neemende, en de Uitkoraften met
malkander vermenigvuldigende , dan zal men vin-
d cn^^ppqq^i— ZHy ^ n ny v—mmx x. En

VI. Lf.yl. dewyl



ia De Klootsche Duiehoeks-rekeming

dewyl XX 7=i I yy is, daarom is mmxx
;=} — mm + mmyy. Deeze laatfte Waarde ia

het deel dei* JEqitane^ dat gelyk is aan ^ppqq,
gefteld zynde; zo vindt men/\ppq^ ;=! i— 2fty

mm + ftftyy + mmyy. Stel voor i mm
dan «», en ook voor /;» + mm gefteld i; zo is

^ppqq ;=! «»— 2«y +^JK9 oï ipq ^n —-y.

ipq
De Radius dan wederom r noemende , zo is

—
T

Vierde Voorbewys.

Als de Sinus z»^/; ^^« Boog door de Radius vermenige

vuld'igd wordt ^ en de uitkom^ ge.keid door '/ Sinus

complement ; dan zal men de Tangens van d»

Boog vinden ; doch '/ Sinus complement tnet de

Radius mulüpï'tceerende ^ en de uitkomp- door, de

Sin LIS deelende, zo zal men V Tangens comple-

tncnt van de Boog vinden.

I

AlsBC,F/^.5. de Sinus van de Boog BD,r=! ^is,

't Sin.coinpl. van AC =: /^, de Radius =; r, O D
de Tangens van de Boog BD, en FQ het

Tangens cowpl; dan is AC of ^, tot BC, ^, als

ar a_

AD,rtot OD— , of & als de Radius i gefteld

wordt. Ook is BC, ^ tot AC, ^ alsPA,r tot

hr h
FQ— , of ^ , als r de Eenheid is. 't Welk be-

weezen moeft worden.

Eer-
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Eerste Voorstel.

Bekend zynde van twee Sterren , hoe ver dat ieder van
Top is , en V verfchtl van haare Streek , vraagt

men naar den affland, dien de Sterren onder mal-

kander hehhen , volgens de Boog van een grooten

Cirkel.

In voorigen tyd heb ik een Regel ontdekt, om,
wanneer twee Zyden van een Klootfchen Drie-

hoek, en de Hoek tuffchcn beiden , bekend zyn,
op een gemakkelyke manier de derde Zyde te vin-

den. Deezen Regel heb ik^ in 't Jaar 1732, in

een Franfch Traktaatje uitgegeven , en naderhand

ook in myn Werk, genaamd Inleiding tot de Al-
gemeene Giographie (7). Men kan dit aldus voor-

ftellen.

In Figuur 6^ T het Toppunt verbeeldende, B
de eene en C de andere Ster, POQ een Horizon-
tale Vlakte; welke van de Loodlynen , uit T, B
en C vallende , ontmoet wordt in de Punten 0,H,
en D. Getrokken DH, en CL evenwydig DH
en'HV perpendiculaar op.OP; dan is , wanneer
TQ enTP net Vierendeelen van Cirkels zyn , de
Boog PQ of de Hoek DOH het verfchil der

Strceken , 't welk hier, voor eerft
, gefield wordt

minder dan een Kwart -Cirkel. Ik ftel de Si-
nus daar van :=^ «, 't Sinus complem. oï Sinus van
de Hoek OHV =1 w, de Hadius ^ r, de Sinus

van
(tJ Gedrukt te Amnerdam 1740, bladz. 152,

VI. Deel.
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van de Boog TB, dat islBof OH^ :=: ^; 'tSi^

nus compl. :=! r, de Sinus van de Boog TC, dat

is OD j ^ ^ , 't compl. dat is CD ^ ^. Dan is

tf^ + cc ;=i rr , bif + (iJ 7=i rr, en mm + n»

R«i.V,r-OH,a OHV.ffj Rad.V,r-OH,a-VOUji BH*
DCofHLrf

ar» an

VO,— VH— BUi
r r

OD,& Vierk.BLtf— 2<fc+rf{J

'

—

aa r.n

am 't Vierk. VH
VD.È n

r

^tmb namm
't Vierk.VDW +

r rr

Stelt in 'tVier-

kantEL vuorcc aamm aann iMtnb
dan rr— «a, en Vierk.HD + ———+J&
voor dd ftel rr— rr rr r

tfc, zo is betVier- Stel voor f»?»+nn dan rr, zo vind men 't

J-:an t BL. 2 rr—aa lantb

^bb~2cd. 'tVierk. HDof't Vierk. CL fla+W
r

't Vierk. BL 2fr— aa~hh—icd

•2.amh

't Vierk. BC 2rr— ^cd—
gedeeld door 2 r

cd ami
komtdePyIvandeBoogBC=:r

rr

Deeze Pyl, getrokken zynde van de Radius,

zo blyft daar over 't Sin. com^l. van de Boog
cd, amb

B C, •"" + ,
' r rr

D̂e
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De uitwerking zal ik met een Exempel ver-

klaaren. Genoomen dat TC is 76 Gr. 24 Min.
TB 44 Gr. o Min. en de Hoek CTB 21 Gr. 13

Min. Vrage naar BC? Alle de bekende deelen

zyn, ieder in 't byzonder, minder dan 90 Graa-

den.

Sin. Log. Sin.cempl.
TC 76Gr. 24Min. tz=99S76i9
TIJ 44 Gr- o Min. ^ = 984.1771
CTB21 Gr. i2Min.S.Comp.m=: 9969567

«^ = 9371330
c- 9856934

bam = 219798987 dczzi 119218264
rr— 2 r— 1

bam de
= 9.798987 —=: 9,228264

rr

Verander deze Z,o^.ln 5/». deel. 4,798987 4,228264

62949 16915
16915

add, om dat het te-
Voor het Sinus cempL van BC 79864 ken 4- is.

Zoek dit in de gemeene ^S/W^-Tafel : men
vindt de Boog BC 37 Gr. o Minuutcn; als de Hoek
CTB en een van de Zyden meer dan 90 Graaden
is, zo zal men voor BC de zelfde Formule vin-

cd
den , te weeten het Sin. comfl. van BC t=: h
amb *~

; doch als de gegeren Hoek meerder dan 90

Graaden is, de twee Zyden ieder in \ byzonder
minder dan 90 Graaden zynde , zo heeft men
cd amb amb cd

T— 77 ^^~7r ;r j of als de gegeve Hoek

IV. Deel. en
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en een Zyde minder dan 90 Graaden is , en een

a m b

der Zyden meer , zo is 'c Sin. compl. B C——
c d— : trekkende altyd het minfte getal van het
r

nieefte , als 't eene + en 't ander is , naar dat

men de Pyl vindt, of meer of minder dan de

Straal.

I. Gevolg. Indien de Hoek CTB regtis, zo

is «« r=5 nul, dan is de laatfte Term in 't eerfte geval

cd
ook :=: nul, en daarom BC^ — ; zynde de ge-

meene Regel , die gebruikt word , om in een Regt-

hoekige Klootfche Driehoek de Zyde over den

Regten Hoek te vinden , wanneer de twee andere

Zyden bekend zyn.

II. Gevolg. Bekend zynde , tn een Klootfche

Driehoek , Fig. Ttde Hoek ABC regt^ de ZydeAB,
en de Hoek BC A. Fraage mar AC.

f, j. Stel de Sinus van AB :=; «, 't S/n. comfl. ~
^, de Sinus van de HoekACB ;=^ c, 't Sin. comfl.

z=i </, de S'mus van de Regte Hoek of de Radius

:=! r\ dan is het Sin. compl. :=ï nul , de Sinus van

AC ;=? o:, 't Sin. comfl. z=^y^ ^^t Sinus van BC
^ z , en 't cornj)!. ^ v. In Algehraijche uitdruk-

kingen zyn dan bekend AB, BC, en de Hoek

ABC. Men vindt door 't Eerste Voorstel ^ ï; t=:

yr. Ook is , in Algehraijche uitdrukkingen , be-

kend BC, AC en de Hoek ACB. Men vindt

%xd vy
door'tEEHSTEVoorstel—+— ^ ^: door de eer-

r r r

fte
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fte Mquatie is z? r^
-—

• Dit laatfte in plaats van

V gefteld in de tvveede Mquam, zo heeft men

, 4-ZZ.ïz:^, oï bzxd'^' yyrr ^ bbrr. Stel
rr b

in plaats van rryy dan I/èvv^ dat daar aan gelyk

is , zo vindt men bdzx ^ hhvv z=xbirr ^ oïdz

x

+ bvv z^brr. Voor vv dan gefteld rf— zz^

zo is dzx + brr— bzz brr, of bzx ;=! bzz^

endx^bz.QÏz^—. Stel deeze laatfte Waar-
b

^

de voor z in de volgende ^^««^/>, dewelke hier

boven gevonden is ) bzxd + yyrr '^ bbrr; dan

vind mtn ddxx + yyrr ^b brr 3 oïddxx t±

Ib yy:rr. Nu is ^^ ï=i rr

—

aa^&nyyx^

rr xx\ daarom

^

^ yy^ xx aa^tn

bygevolg ddxx-^xx aa:rr. Eindelykvoor

^</ gefteld rr cc^ dan is rra;a; ccxx^^

frxx • (larr of aarr ;=! ccxx , en ^r t=t

ex. Dan is X ^ ^- Hier door blykt, dat

c

de Smus van de Hoek ACB tot de Sims van AB
is , als' de Radius tot de Sinus van AC ; zynde de

bekende Regel , die reeds voor lang gebruikt is.

III. Gevolg. Besmeert men , door het geen dat 'm

ht voorgaande Voorjkl bekend gegeven ts , ten eerden

de Zyde QQ te vinden ?

Hier vooren is gevonden dx ':=i^bz. Stel in

ar dar
c

plaats van x dan— , zo is— ^bz^ ot z £=i

^ ..

'^
• • adr

VI. Deel. B '^'
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adr O'T^

Nu is door 't Tweede Voorbewys — de
bc b

Tangens van de Zyde AB. Ik ftel die :=i e, dan

ed

is z ;=i — , doch de Tangens van de Hoek ACB
wordt, volgens het Tweede Voorbewys j uit-

cr

gedrukt door -r. Stel dit ^g^, dan is er i=^

Cf
ilg^ oï d r=i — Stel deezc laatfte Waarde

K ^ ed er

voor d in de JEauatie z :=!
"""

» dan is ;: ;=?
"""

'

j. c g
of de Tangens van de Hoek ACB tot de Tan-

gens van A B , als de Radius tot de Sinus van B C;

*t u^elk de bekende Regel is, die tegenwoordig

algemeen gebruikt wordt.

IV. Gevolg. Als men naar de Hoek BAC gs-

'vraaord had'èo
Dan is, door 't II. Gevolg, de Sinus yvix\ de Zy-

de AB, «, tot de Sinus van de Hoek ACB, c,

als de Sinus van BC, hier voor gevonden j

dr bc

tot de Sinus vzx\ de Hoek BAC,T~' Dat is, het

Sm. com^l. van de Zyde AB is tot de Radius, als

't Sin. compl. van de Hoek BCA, tot de Sinus

van de Hoek B AC; zynde dit de zelfde.Regel,

die door de verlenging gevonden wordt.

V. Gevolg. Als in de Sch&efhoekige Driehoek^

Fig. 8, bekend is de Zyde AC, deHoekA^C^
en de Hoek ACB. Vraage naar A B ?

Ik fctl de Sinus van AC-c öj de Sinus van

de
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de Hoek ACC :=3 ^ , de Smis van de HoekACB
:=3 c, de Sinus van AB :=! x. Laat AD eenP^r-

fenJ'iCUlaar op BC zyn ; de Radius ^ r,

ADC,r — AC,a --- ACD,c. Komt AD~
r

ABD,Z> ... AD— — ADB,r. Komt AB^
r b

Zoo dat de Sinus van de Hoek ABC is tot de

Zyde AC, als de Sinus van de Hoek ACB tot

de Sinus van AB. 't Welk de bekende Re-
gel is.

VI. Gevolg. De drie Hoeken, in een Regthoe-

kige Klootjche Driehoek , bekend zynde^ %o vraagi

men naar de Bajïs7

Laat in Fj^. 9 de Hoek B regt zyn , de Ra-
dius P=! r, de Sinus van de Hoek CAB ^ a, de
Tangens :=; ^, de Sinus van de Hoek ACB f=s

c, de Sinus van de Zyde AC ;=: x.

Rad. Sinus Sinus Rad. Sinus Tangens
cx

r-^.AC,x..-ACB,c r— AB, CAB, &
r

de Sinus ABi
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Stel d voor 't Sims comfl. van de Hoek CAB,
ar

dan is </ toto als r tot ^, oï d ^ — . Stel </voor
b

deeze laatfte Waarde in 't Sin. com^l. van BC,
dr

dan is 't laatftgemelde complement ;=: — , zynde
c

ede bekende Regel, die reeds voor lang gevon-

den is.

VII. Gevolg, ^t Zelfde hekend zynde 3 ^0 vraagt

wen naar de Zyde AC?
Ik ftel de Sinus van AC ;=3 x^ van AB ^ƒ ?

en van BC ?=: 2; de Radius :=! r, de Stnus van

de Hoek B AC:=! rt, de Sinus \^n de Hoek ACB
.:=i è: dan is door 't eerfte Gevolg,

^rr — XX — Vrr — 3/;); yrr — zz

r

Hier door vindt men zzyy ;=: rrzz+ rryy

m— rrxx. Nu is x tot r als z tot a, of rz !=i

ax
f
ook a; tot r alsjy tot ^5 of ^x ^r; ry. De s

en jy wegneemende uit de jEquatie voor deeze

twee laatltgemelde,zo vindt men xxz=^ > '

aabbrr-bbr'i+r^-aar* ^^^^

oïrr^xx :=^ r, 5 en Vrr^xx
aabb

r _^____^
p? -7 -i/aabb—rrbb + r^—aarr. Stel het -S/W.

ah ^

cdTw^/. van de HoekCAB t=«,danis«s Vrr—aa^

en 't Sin. compl. van de Hoek ACB :=; w (lel-

lende dan is iw ^ V rr— /W'^en daarom |/rr— xx

5=1 — ; Om deeze Formule korter te maaken, zo
*^

ftel
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ftel de Tafjgem van CAB ^ /^ , dan is « tot a al^

r tot/?, oïa j=! — , en 't Stn. compl. AC ^ —

•

^'
r bp -.

Stel nu \Tatjg. compl. van ACB ;=j ^, dan is ^

tot w als r tot 1^, of ^ ;=5— Dit in de plaats van

3 rq

^gefteld, zo is 't Sin. compl. AC :=5 —, zynde

de Regel die reeds bekend is.

Vin. Gevolg. Bekend zynde , in F'ïg. lo , de

Hoek ABC regt^ de Zyde A C ^ efJ^s Hoek B C A.
Vraage naar BC?

Stel de Sinus van A C :=! « , 't Sin. compL t=t

br
i, óeRad. :=! r; dan is het Tang. compl. AC—

,

a

Stel de Sinus v^n de Hoek A C B :=! c, 't Sin. comph

^ </, de Sinus van de Hoek A :=^ :»;, dan is

ax

r tot a als x tot de SJn. BC— door 't IL Gevolg.

dr
xtotdalsrtot't5m.co»zp,AB— door'tVI.GEVOLG, ,

dr

, Sin. compl. AB— tot r als S/«. co?»;»/. AC, b

X
hx

Komt Sin. compl. BC— door 't I. Gevolg.

ax hx

Sin. BC— tot Sin, compl. BC— als r
f d
rrl

Komt voor 't Tang. compl. BC.
ad

VI. Deel. B 3

~

Stel



512 De Klootsche Driehoeks-rekening

r b ,_
Stel dan in plaats van— , zyndc het Tang,

d

f^ompl- van AC 5/^, zoo is het Tang. compl. van

pr
BC— ) of het Sin. compl. van de Hoek C tot de

d

Radius^ als het Tangens compL van AC, tot het

Tang. compl. van BC" ; zynde de bekende Regel,

die reeds door verlenging ontdekt is.

Men ziet dan dat het niet zwaar is , om op al-

le gevallen van de Klootfche Driehoeken doorliet

Eerste Voorstel, met behulp van de Algebra,

generaale Regels te vinden. De eenigftc oplet-

tendheid, die vereifcht wordt , is maar, dat men

de allerligtfte manier ontdckke , en zodanig eene

die geraakkelyk is, om te onthouden.

De Methode , om de Regels volgens de gc-

meene manier niet te vergeeten , ftel ik aldus:

Eetfelyk in alle regt en fcheefhoekige Klootfche

Driehoeken, als de Redens regt over malkander

komen, is alles Sinus. Ten tweeden : gthQ\xxi diit

zo niet , dan kan 't zyn , dat men in 't Geval van

't III. Gevolg komt , of door 't omkeeren der

Redens is 't daar toe te brengen , als de drie be-

kende en 't eene onbekende deel de zelfde twee

Hoeken en twee Zyden uitmaaken , die daar be-

kend of onbekend zyn. Gelukt dit ook niet , dan

gaat men ten derden over tot de Verlenging, na

de regter of linker hand , in de fcheeve Driehoe-

iieni de Redens niet regt zynde, trekt men een

Per-
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t>erpendiculaar , en, daar dit geen nut kan doen,

door ons EersteVoorstel, of' t omgekeerde daar

van, zynde ons Tweede Voorstel, of door de

manieren, die in voorige tyden door andere Schry-

vers daar op gevonden zyn.

IX. Gevolg. i« ^e Scheefhoehgs Dnehek^

Fig. 1

1

, ^^J^^f^d W^^^ AB j B C ,
s« ^e Hoek ABC.

Vraao-e naar de Hoek ACB?
Stel de S'inus van BC ;=: «, 't Sinus compL tn

/;, de Sinus van AB ^ c, 't Sin. compL ^ ƒ, de

Sinus van de Hoek ABD tr; ^, de Tangens ^ d.

é-:-,.D J.-,.BDT«.^.ABD KomtT««^.AD
^.«.D^.BaJ. ABD KomtJ.AD

r
r-m--X m tl

' '

y

Door 't Eerste Voorbewys is de Sinus van CD

iiÜÜ:^-, dceze ftaat tot de Radius als de Tangens

van AD— tot de Tangens van de Hoek ACB,

die hier door gevonden wordt,
-^.^^ƒ

iNu is

het Sin. compl. van AD—tot de Sinus van AD,
ec ^ ^^^

— , als de Radius r tot de Tangens van AD --,

r
'

fdx
Uit dit laatftc vindt men, dat j^ r^ is aan --

.

Dit voor de Waarde van j; gefteld in de Tangens

van de Hoek ACB, zo verdwynt de .r, en men
rd

vindt de Tangens van de gemelde Hoek :=5 ^^^'

- i'+7r

VI. Debl. B 4 Ö"^
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Om te zien, of deeze Vormuh ook korter kange-

fteld worden , zo neem ik de Tangens van A B t=5

ƒ>, dan is /"tot c als rtot j>, of er "^ pf\ het Sin.

coriifl. van de Hoek A B D ftel ik =!
|^

, dan is ^
tot e als /• tot ^, oïer^dq. Door de twee laat-

T r f d
Ile Vqrgelykingen vindt men— ^ — . Verder

pq ce

ftel ik het Tang. compl. van AB ;=5 w; dan is j»

^y.

tot r als r tot »;, of— :=im^ de Tangens van de

begeerde Hoek A C B zai dan zyn

a

Indien de Zyde BC was 38 Gr. o Min. : AB 39.

Gr. 36 Min. de Hoek ABC 132 Gr. 31 Min., zo

gefchiedt de uitwerking als volgt.

Sin. Log. 38 Gr. o Min. 9,789342

Tang. comfl. 39 Gr. 36 Min. 10,082352 "^^

19,871694

Sin.comfLi%i(jT. 31 Min. 9,829821

ISlum. Log. 10^1873 j

't Getal j 1012a

Stn. ccmpl 38 Gr. o Min. 78801

188923

Add.

Logar, 10,276284

Tang. 1 32Gr. 3 1 Min.4- deJiW/V/J20,037694

. Subftr.

Tangens var] de Hoek ACB 9,7614^0

PeHoekACB 3oGr.oMin.'tbegeerde,

PcezQ
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Deeze Regel weet ik niet dat tot nog toe ont-

dekt is,en evenwel agt ik denzelven niet boven den

Regel, die in 't gemeen gebruikt wordt. Ik ftel

dit maar om te toonen, wat de Algebra kan uit-

vinden.

Tweede Voorstel.

Jls men hekend heeft de Znns afjland van hst Top ,

en van de Pool, als mede 'f complement van de

Pools hoogte ; ^zo vraagt men hoe laat het ge-

weejl is?

Dan zyn , in een Klootfche Driehoek , de drie

Zyden bekend. Stel , in de Vormuh van het voor-

gaande Voorstel, voor m dan .t, die zal 't S'tn.

comfl. van de begeerde Uurhoek verbeelden. Laat

dan 't Sin. com^l. van het geen dat de Zon van het

p—cd cd—p
Top is , zyn cd'^ ahx k /? , zo is a; :=j of .

ab ab ^

Derde Voorstel.

In 't aanneemen der dagen , op Noorder Breedte, laïerd

de Zon 's morgens waargenomen , hoog boven den

Horizont 33 Gr. 41 Min. 40 Sek. : toen was de

Zons Streek van bet Noorden 102 Gr. 40 Min. 52
Sek. y en eenigen tyddaar na , op den zelfden voormid-

dag, was de Zon hoog 48 Gr. 4.6 Min. 53 6"^^.;

de Zons Streek was van het Noorden 134 Gr.

39 Min. 56 Sek. Fraage naar de Pools hoogte?

pit is , in 't Jaar 1740, aan de Liefhebbers voor-

VL Deel. B 5 ge-
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gelleld, om door een algemeene For;^^/^ de Pools

hoogte te vinden. Ik heb dit zo in 't byzonder

laaten blyven , en niet generaalder voorgefteld

,

om dat dan de Tekens gemakkelyker zyn te on-

derfcheiden.

Stel de Radius :=) i, de Shus van 41 Gr. 13

Min. 7 Sek. , zynde 't geen de Zon in de Tvi^eede

Waarneeming van Top is :=! ö; het Sin. compl. ï=:

^, de Sinus vün 56 Gr. 18 Min. 20 Sek. , zyndc

't geen de Zon in de Eerfte Waarneeming van

Top was , :=! c , 't Sin. compl. :=! ^, 't Sin. compl.

van 134 Gr. 39 Min. 56 Sek. =1 e, \Sin. compl.

van 102 Gr. 40 Min. 52 Sek. ^Z", de ^S/ww van't

geen de Pool van het Top is :=; ^' , 't Sin. compl.

s=:y, dan is de Tangens \2i\\ de Pools hoogte t=:

y
— , dan is door het TvvcedeGeval van het Eerste
.r

Voorstel, de Sinus van de Zons Dcclinatie in de

Eerfte Waarnecming dy fx^ en in de Twee-

de Waarneeming by aex'i dit is gelyk aan

het voorgaande. Uit deeze Mftatie vindt men

— ;=; voor de Tangens van de Pools hoog-
a: h-d
te, dan is de Pools hoogte 54 Gr. 51 Min. 54 Sek.

de Declinatie is nagenoeg 20 Gr. 24 Min. Een

dcrgclyk "Voorftel is ook in een Boek der Zee-

vaart door C. H. Gietermaker ; de uitrekening

vind men op pag. 64, 65 en 66 , in de Druk van 't

Jaar 1733. Alleen om de Pools Hoogte te vinden^

worden 12 Regels van Drieën gebruikt, 't welk,

als
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als men de Sekonden mede rekent, vry moeiclyk

lé uit te werken.

I. Gevolg. Iemand ziet de Zon opkomen in 't

Noord- Ooft ten Ooften, daarna vindt hy de Zon

in 't Zuid Zuid -Ooft, hoog boven den Horifont

5Ó Gr, 30 Min. Vraage naar de Pools Hoogte?

Antwoord 51 Gr. 57 Min. De Sekonden zyn

niet gerekend. Dit Vraagftuk is eertyds open -

baar aangeüagen door J. R. Brasser ^ Landmeeter

te Hoorn.. De oplofling gefchiedt door 't voor-

gaande Voorstel ; doch hier is liet Teken in de

Teller + , c :=; de R.ad'ms ^ Qn d ^ nul , dan is

\i ae + rf , j t» ,-— :=! -5 te weeten als men r voor de Itaduis
X b

neemt,

II. Gevolg. Indien men , in plaats van de Zons

Streek in den Horifont , bekend gegeven had de

. y ar — cf
Zons hoogte m het Zuiden , dan is — :=3 1

X b—d
want in dit Geval is i? ;=! r.

III. Gevolg. Indien men in 't eerfte Gevolg,

in plaacs van de Zons Streek in den Horift)nt , be-

kend had de Zons hoogte in het Ooft ; dan is in

de Fonnu/s \-2in 'c voorgaande Voorstel,ƒ ==: nul,

ae

en daarom j); v=i
—

• Begeert men dit in 't ge-

heel door de Loganthnws te werken
,
(^om dat hec

zou kunnen gebeuren , dat men de gemeene Smus-
Tafel niet by zig had), zo neemt de helft van de

Som , en de helft van 't verfchil der Gi-andcn , 't

VI. Deel, geen
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geen de Zon in beide de Waarneemingen van het

Top was. Scel de Stnus van de ecrftgevonden

helfc ;=}/', en van de tweede :=; ^, dan is door

het Eerfte Voorbewys —- =i h—dy of— =:i tlL
,

Vierde Voorstel.

De Declinatiën van tiaee Sterren bekend zynde, en

de Graadcn der Uurhoeken van 't Zuiden af te re*

kenen , toen die een gelyke , doch onbekende Hoog.
te boven den Horifor,t hadden : zo vraagt men naar

de Pools hoogte ?

Ik ftel dat beide de Sterren flaan tuffchen 't Zui*

den en 't Ooften, of tuffchen 't Zuiden en 't Wes-
ten ; verder de Sifjus van de Boog, die de

Ster van de Pool is, dewelke met de Meridiaan de

kleinfte Uurhoek maakt ?=! c,'t comf/.:=: d. De S't"

mts van 't geen de andere Ster van de Pool is =: rf,

't Sin. comfl. ^ b\ \ Sin. com/. van de grootfte

Uurhoek ^ e, en van de kleinfte ^/'i de Stnus

van 't geen de Pool van 't Top af is t=i a* , *t Sin.

comfl. ^y, dan is de Tangens van de Pools hoogte

—. Dan vindt men door het Eerfte Voorstel het

Sin, compL van 't geen de Ster, die de kleinfte Uur-

hoek met de Meridiaan maakt, van het Top ftaat

dy (^f^i en van de andere Ster j'^ aex^

y ae — cf
dan is — ;=! , zynde net de zelfde Formu-

X b — d

U, die in 't Derde Voorstll gevonden is.

Vyfde
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Vyfde Voorstel.

Jls men tvieemaal de Zons Streek waargenomen

heeft , en de tyden der Waarneemingen bekend zw,
om daar door de Pools Hoogte te vinden.

Laat in Figuur 12 , T het Toppunt zyn, P
de Poul, B de Zon in deeerfte Waarneeming,A
in de tweede. Stel dan als volgt.

SinuJJen Sinus complementen.

Hoek TPB ^a b

Hoek TPAnc d
Hoek BTP^^ -^^ n D 7-

Hoek ATP ^ / k^^ ^^'^'^' - '••

TP« X y
APofBP:=^2 V

De S'tnus van de Hoek B T P, o-, is tot de Stnus

BP, 2, als de Sinus van de Hoek TPB ^ï tot

de S'mus van BT— • Stel het Sin. compl. van BT
ï=i »?, dan zyn in de Driehoek B PT, /« Algebral-
JcheUitikukkingen, bekend de twee Zyden, en
de Hoek tuffchen beiden BPT. Men vindt door
het Eerfte Voorftel 't Sinus complement van B T of

b zx '^y

m ^— + _• In de zelfde Driehoek zyn ook,
rr r

j 9

in Algebraijche Uitdrukkingen, bekend de Zydèn
BT en TP, ook de Hoek tuffchen beiden BTP.

VI. Defl. Men
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(1% h X
Men vindt het Sinus complement \^n BT——

.

my ,
^ *"

*"

+ — ;=i t». Door decze Mmiatis vindt men m
r ^

rrvg — az:cb bzx
^ . Dit gelyk gefield aan +
<vy

— , dan alles door rgy vermenigvuldigd ,, en voor
r

rr—yy gefteld xx , zo vindt men vgxx :=:

£-1—_+ azhx. Stel dan,, om de kortheid, dat
r

g tot /; is als rtot e, zo verbeeldt e het Tangens
grg

complement van de Hoek BTP^ dan is h ^ —-'
r

De laatfte Waarde voor h gefteld j dan door gx
gedeeld, en tot geheele gemaakt; zo vindt men

rr x';=:i byz + ^ze. Stelt men nu het Tangens com~

flemem van de Hoek ATP ^f, dan zyn in de

Driehoek ATP , de Hoeken en Zyden op de zelf-

de wyze bekend ; als in de Driehoek B T P : jf,_y,

-ZjC? en r, zyn in beide de Driehoeken even groot;

maar 't geen in de eerfte Driehoek a is, is in dee-

ze c ; dat daar b was hier d; 't geen daar e was hier

f; daarom rvx ^ dyzj^ cfz. Door deeze en de

• ^ ^ — ^ƒ
laatft voorg-aande Mnuatie vindt men y rrï '

te wecten op Noorder Breedte, als de Zon Noor-

der Dcclinatie heeft, en in beide de Waarnecmin-

gen de Zon tuffcken het Ooften en het Noorden
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'is ; doch indien in de laatfte Waarneeming de

Zon tuffchen 't Zuiden en 't Ooft , en in de eerfte

tuffchcn 't Noorden en 't Ooft was , dan is ^ t=:

iÜti/. Beide de Waarneemingen tulTchen 't

d-b'
.

cf-^ae^

Zuiden en 't Ooft gedaan zynde , dan isy ^ -j^

Is de Lyn T B net Ooft of Weft , dan is ^ :=i ^•,

cf

enh^ nul-, ook is e ;=; nul , en_y ^ —^. Dit

zelfde kan ook door de LogaTithmus gevonden

worden. Indien de Som der Uuren van de Waar-

neemingen net door 6 deelbaar zyn , dan is ^ i=i

^, en ^ ^ c, oïy ;=.tlif-/: Ik zal hier
' a — o

een Voorbeeld byvoegen.

Men peilt de Zon , 's morgens te 8 Uuren
,^
en

vind zyn Streek van het Noorden 1 02 Gr . 41 Min.

,

twee uuren laater was de Zons Streek 134 Gr.

40 Min. Men vraagt naar de Pools hoogte ?

Als men de Radius loocoo neemt , dan is a
^

86602i, -5 7=i 50000, e ;:5 225051 , f^ 98843^.

iog /-e-4,8S2739
Log. a :=14,2'1Z13?

9,«20269

Log. a—h ^ ^^35}

i

5225Ö758

18CÖ17
ƒ- 98311

H'774

54Gr.5i|Minuuten.

Voor de begeerde Pools hoogce.

VI. Deel. ïn-
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Indien de eene Waarneeming gedaan was ^

morgens te lo Uuren, en de andere nademiddag

te 2 'uuren , dan zou de Hoek van de Zons Streek

in beide de Gevallen even groot zyn, en de Pools

hoogte onbepaald.

Zesde Voorstel.

Iemand ziet twee Sterren , daar hy de Declinatie

van 'weet , in de Loodlyn ; ook zyn hem bekend de

Uurhoeken , die de Sterren met de Meridiaan maak-

ten. Fraage naar de Pools hoogte ?

Laat in FJg. 13 , T het Toppunt , P de Pool,

A de eene , en B de andere Ster zyn. Stel dan

als volgt.

SinuJJen. Sinus complementen,

AP - « h

BP^c d

TPA^^ h

TPB^ t k

PT^ jf y
ATP ^2 V .

De Radius p^ i.

De Hoek ATP,z, is tot de Zyde AP,tf,aIs

ag

deHoekTPA,^, tot AT,-. Stel dit gelyk
z

f en 't Sin. mnfl. :=! w , dan vindt men door het

Tweede Voorstel, om dat in de Driehoek AT P

4e drie Zyden in 4lgebraijche Uitdrukkingen be-

kend
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b~-ivy w — by
.

kend zyn ^ v: ook ;=! /;. Door
tx ax

fle eerfte M'quaüe vindt men wy^b— tvic^ en

door de tweede ivy ^^ axyh -¥ hyy. In deezé

laatfte Mquatie voorj'j' gefield i— xx , zo is vsy

z=iaxyh+b — hxx. Dit is =ï ^

—

tvx. Dan
is vt PU bx— ayh. Scel voor t dan wederom
eg agv 1} bx yh
—

^ zo is Tsi bx— uyh^ of — =1

z z
, z ag g'

b

Stei — ;=j » ; zo verbeeldt « het Tangens com^L

f„ -, .
*" nx-^-yb d,

van Ar; dan is ~ ;=« * Stel '- ?=: p : dan
% ê c ^

is ^ het Tangens com^l. van B P , én men vindt 0^
de voorgaande wys , door middel van den Drie-

hoek BTP, — =3 —r—^' Dit is gclyk aan

nx^yb ,-r ^
, . ,

^ gk — ib—-• Hier door vindt men — ^ ° —
g y gP — in

Stel de Sinus van den Hoek APB ^f, dan is

door het Tweede Voorbewys f^gk— ih^ en

x ƒ
daarom -^ ^ ^—. Dit is het Tangens compU-

y gP~in
ment van de Pools hoogte : is in grooter dan qp,

f .

Éio heeft men —. Maar als de Decljfiatié vafi
in—gp

de Sterren onbekend is , zo kan men die nog eens

in een andere Verticaal waarneemen. Stel dan de

Sinus van de Uurhoek in de eerfte van deeze laatft-

gemelde Waarneemingen :=! G, en in de twee-

de I , de Sinus der Graaden ^ die de Uurhoek

VI. DsEi. C ^«^
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begrypc van de verloopen tyd tuflchen de twee
X

laatfte Waarneemingen , :::^ F ; dan is — t=:

F f y
;— , dit is :=! r-, of « tot p als Gf

F^ tot !ƒ /F. ^

't Voorgaande Voorstel kon men ook op dee«

ze wyze opgelofi; hebben. De afflanden , die ie-

der Ster van de Pool is,maaken twee Zyden van

een Klootfchen Driehoek , en 't verfchil der Uur-

hoeken , die ieder Ster van 't Zuiden was , is tus-

fchen die Zyden beflooten. Dan vindt men door

de Regel van 't Eerste Voorstel de Zyde over

deeze laatfte Hoek, en door een Regel van Driëu

den Hoek BA P. Dan heeft men , in de Driehoek

TAP, bekend een Zyde en twee Hoeken ne-

vens die Zyde. Men vindt door 't omgekeerde

van 't Eerste Voorstel de Azhnuth. In dit Ge-

val moet men by de Som der S';n. Log. van de

Hoeken tellen 't Simis Loganthmus compl. der Zy-

de en van de Uitkomftde dubbelde Lf£\van deü^-

dius aftrekken. Van de refteerende Log. moet het

Getal gezogt worden; dan van de Som der Sttj.

Log. comfl. van de Hoeken, afgetrokken de Ra-

dius ; van de reft het Getal gezogt. EMt en 't

laatft voorgaande Getal geaddeerd , of gefubftra-

heerd , na vereifch van zaaken, zo heeft men 't Sinus

compl. van de Zons Azimuth; dan is door een Regel

van Driéen ''icompl. van de Pools Hoogte openbaar.

Indien in het Vierde Voorstel de Dedinatiën

der Sterren niet bekend zyn , zo kan men de re^

den
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üen vinden tuflchen de Sims cotn^l. van de Decli'

natiën. Laat ons Hellen, dat de Sterren nog eens

door een Hoogte-Cirkel gaan , die van de andere

afgefcheiden is , en dat men den tyd aante-

kent , toen dezelve even hoog waren. Stel

het Sm. comfl. van de Uurhoek , die 't naaft

met de Lyn , welke uit de Pool door de Ster gaat,

aan de Meridiaan is, als APT ;=i s, \Sm.compL
van de andere Uurhoek =j / ; de reft als in 't Vier-

y
de Voorstel. Dan zal in dit Geval — zyn t=s

at-— CS ^

, en daarom ötf—c/';=? ö^—cj", en ac
b — d •'

^—at:^ af— c^,of ^ tot cals jT

—

stotC'—n
Door het geen dat hier in 't Zesde Voorstel veï*

handeld is , heeft de Heer Prof. Mayer een onge*

nicene manier bedagt , om de Pools Hoogte en de

Declinatiën der Sterren te vinden»

Zevende Voorste Li

Iemand zag twse Sterren A en B, daar hy de Lengte

of Breedte niet van zvijl. Hy tekende den Tyd aart

toen de Ster A , en ook toen de Ster B in het Zui-

den lüas : in 't "ucrvolg merkte hy de Tyden op, toen

die twee Sterren net even hoog boven den Horijont

'.varen ; ook hadt hy den tyd aangetekend, wanneer

ieder der Sterren de zelfde Azimuth had; welke

Waarneemingen , van gelyke Hoogte en Streek , hy

daarna in 't zelfde Etmaal nog eens herhaalde.

Dus zyn 8 Uurhoeken (en geen Zyien) bekend. De
Vraag is , om hier door de Pools Hoogte te vinden.

Door 't voorgaande Voorstel kan men de fe-

' VI. Deêj.. C a deö
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den vinden, die de Sifius comphmentsn van de De^

cl'tnatiën der Sterren tot malkander hebben, wel-

ke ik ftel te zyn als g tot h\ ook de reden der

Haaklynen van de Declmatiën , die ik ftel als i tot

k. Laat in Fig. 14 LT een Vierdedeel van een

Cirkel zyn, M 't Middelpunt, QT de Dec/inam

van de eene , en O T van de andere Ster. Stel

dan HQ ^ x, de Radhs OM ofMQ ^ r; dan

is VO ofMS ^ -, QI ^Vrr^^xx^ en OS
S

. bbxx

Mix - -QW rr— XX - -MT r

rVn—xx
NT ^

X

kryrr—xx ^^

MTr-.WT MS—
ix g

khyrr— xx bbxx

OS ^V^r
ig £K^

kbV rr—xx '-^iyrr̂ -bbxx
'

kk hb rr—kkbh xx = g^ U rr—bh ii xx

rr : gg ii— bb kk

xx^ —
bb : ii— kk

r ygg ii— bb kk

a;
— ,

/; ya— kk

Om
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Om de groote Multiplicatiën , Divifiën enWor-

tekrekkingcn te myden,zo kan men door de Lö-

o-arhhmus dit op de volgende wyze uitwerken.

lidg^h^v^^g-h^l, , + >t^W, en.

. ^ ^ L. Indien dan ^ is 3102!:,^;=^ 14404»

i ^ 6554, k ;=; 34605» en r ^ looooo^, dan zal

«,^ 45485, l^ 16557, W ^ 41159, en L

^ 28501 zyn. Zoek eerft de Logar. /è + ^ van

de Log. tü, + de helft van de Log. /, i

van de Log.W— i van de Log. L. 't Getal

van de Logaritlmus , die nu ^t laatft gevonden is

,

^ H gefield, dan zal H nagenoeg zyn 27948;.

Stel^ + H :=! D, en^—H ^ E, dan zaPt Si;i.

eompl. van de begeerde Boog of :»; ;=5 zyn aan de

Log. r + i Log. D, + i Log. E—i L^^. H.

De Uitkomft is 9,9687772. Bygevolg de eenc

Boog 21 Gr. 18 Min., en de andere 64 Gr. 17

Minuuten. Dan is door het Zesde Voorstel de

Pools Hoogte openbaar.

Agtste Voorstel.

Op twee gegeven Tyden hekend zynde de Zons Hoog^

te, om daar door de Pools Hoogte te vinden?

Stel in Fio-. 15, 't Sin. compl. van de BoogAT
ö ^

, 't Sin.comf. van BT :=ï ^ , 't Stn. comfl. van

de HoekTPA ^ c, 't Sin. comfl vanTFB ^

d, de Smus van TP « a;, 't Sin. compl ^7, de

Shusy^Si AP :=3 z, 'tShi.com^L ^ ^,deR.?^^^/^

P^ I Volgen? het Eerste Voorstel vindt men,

VI- Deel, C 3
«ioor
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door middel van den Driehoek ATP, czx + yv
rn! a, en door den Driehoek BTF,zxd+ yv ^l;.

Deeze Vergelykingen van malkander getrokken ,

en 't overblyvende gedeeld door c </; dan vindt

a-b _
men zx'^ — - Deeze laatfte Waarde voorga;

c—d

gefield in de Mqtiaüe van de Driehoek B T P , zo

hc — ad
vindt men t^y ?=; . Dan is ^a; + ïjy t=i

: of, als men r voor de Radius ftojt

c—d

f^d:a—r--c:b .
i i rr

i=i jjit IS , volgens Rct Iweedk
c—d

VooRBEWYS , het Sm. compï. van 't verfchil der

Boogen A P en TP. Ook is zx vy t=i

a—b—bc+ad—
; of, rvoor de Rü!^/z/j neemende t=:

c—d

r+d:a—c-^r:b ^. . ^ ^ ^^
. Dit IS door 't Eerste Voorbe-

€—d
WYS het Sin. compl. van de Som der Boogen. De
Graaden van de fom en 't verfchil der Boogen
AP en TP geaddcerd, en de helft daar van ge-

nomen , zo heeft men de Graaden , die de Zon
van de Pool is. Deeze van de Som der gemelde

Boogen afgetrokken ; 't ovcrfchot is het comfh-

viefjfYim de Pools hoogte.

O/' een andere man}er.

Hier voor zyn gevonden zx en vy. Ik ftcl

ZX ^p .^ vy ;;=i g. Nu is X X +yy =3 I , en ~ z~y
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vv^i- Uic de derde JE^uatte de Waarde van

yy gezog'^ï ^" ^^^ ^^ vierde de Waarde vanz?z;;

en deeze met malkander vermenigvuldigende, dan

zal men vinden ,
yyov !=i. i— ^^ zz+zz xx.

Door het quadrateeren van de eerfte Mqitane vindt

men zzxx^pp\ bygevolg \^yyvv^i— xx

zz-^-pP' De derde Mq^Liane gequadrateerd

,

dan x^yyov ^f-?, en daarom i-^xx— Z2 +

pp^qq, oli^pp n "^^•+^^- ^^"^e

linker zyde van deeze equatie 2^ bygeteld, en

ook afgetrokken, (want deeze laatftgemelde

Waarde's zyn aan malkander gelyk,) dan heeft men

i^Qp+pp— qqz^xx+ lzx+ zz.

en i— 2p+pp—qq^xx— 2zx^zz.

in j
Steli+Z» ^ —

- , dan IS ;« :=i «— ^+c d.
in

V

Stel I /> 5=5 "Zr^ , dan is z> :=3 c d a + I;.

Laat ^c — ad :=in zyn , dan is ^. De
c—d

laatftgemelde Waarde van i +/>, i — f->
en q,

in de twee bovenftaande ^,jr«^?;^« gefteld, en aan

weerzyden de Vierkante Wortel uirgetrokken-,

Vmm— nn
dan zal men vinden z + ^ ^ -— 9 enz—'^

c—d

ö ^IZÜZÜ" ; doch als men in plaats van i voor de
c—d bc—ad

Radius r ftclt , dan is » r=!
—— , en de begeer-

de För;w//^« zyn als volgt.

VI. Deel. C 4 z^x
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rVmm —nn rVvv—nn
z+ X :=i 9 en z fX ^ ,

c—d c— cl

Deeze laatfte ^quauén kunnen door de Loga-.

rhhnus opgeloft worden. In 't Elfde Voorstel

zal ik voor dit Vraagftuk een andere Formuh op-

geeven.

Negende Voorstel.

Iemand ziet twee Sterren in een Loodlyn Jlaan , de

afjland dcezer Sterren van elkander , in de Boog van

een groote Cirkel ^ was hem bekend; als ook hos ver

dat ieder van de Pool was ; hy meet op 't zelfde

oogenblik den afjland der hoogJleSter van het Top-

punt. Men vraagt naar de Pools hoogte ?

Laat in Figuur i6, T het Top, P de Pool, A
de hoogfte en B de laagfte Ster zyn. Stel de Si-

nus van AT r^ a^'l Sin. compl. :=! ^; de Sinus van

BT :=3 c, 't Sin, com^l =5 f/, 'c Sin. comfl. AP
:=} «, 't Sin. com^l. vanBP :=3 ƒ, de Radius ^ r,

H Sin. comfl. van den Hoek ATP :=: ;:, de Sinus

van TP ^ ^, 't Sin. compl. ^y. Dan vindt men

door 't Eerste Voorstel, «za'+ijrö^rr, en

czx-¥dyr ^frr. Uit beide de M^aatiën df

Waarde's van zx aan malkander gelyk Hellende,

en dan de Waarde van y gezogt , zo zal men vin-

6 C "— Q f
den y s ^ r. Stel de Sinus van de Boog AB

bc~ad
;=;ƒ. Dan volgt door bet Tweede Vooreewys

da:
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6 C— d T

öat y i? =! • Ik zal hier een Voorbeeld by-
P -

voegen.

Laat de Ster A van Top zyn 18 Gr, 42 Min. en

van de Pool 45 Gr. 10 Min, de Ster B van Top 45

Gr. 30 Min. en van de Pool ói Gr. ipMin. Vraa-

ge naar de Breedte?

Log. a^ 9.505981

Log.f:=^ 9.683284

Log.

Lo^.
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P de Pool zyn. Stel de Sinus van AP=;rt, 'c

Sin. compl. = d^ de *5'/«//j van B P :=; c , 't Sin.

compl. = y", de Sinus van PC =; ^ , 't iS;//. co/w/^/.

= <?, de ^/««.f van de Zyde AB ~ 2, 't Sin. compl.

van de Hoek APB ofBPC = *, de Sinus van

APB ^y^ 'Ie Radius =. i. Dan is de Sinus van

AB,2 tot de Sinus van APB ,ƒ, als de Sinus y^in

AP, <ï, tot de Sinus van ABP of CBP--,

deeze iS/«»x is wederom tot de Sinus vanCP,^,

als de Sinus van de Hoek BPC,^ tot de Sims
b% ^. .

BC,— ; dan is het Sm. compl. van ABv^i — zz,
^ hhzz

't Sm. compl. van BC "K i— . Men vindt door
aa

het Eerste Voorstel acx+ df^ \/ i^^zz , en

bhzz

hcx+ef-^z Vi . Beide de V crgelykin-
•^ aa

gen ieder in 't byzonder ge^uadrateerd, en uit ie-

der de Waarde van Hzz gezogt ; dan vindt men

door de eerlle, dat Hzz gclyk is aan H •

aahhccx X—lacbhdfx Ihddff, en door

de tweede vindt men bbzz z= aa— aabbc cxx
2aabbcefx — aaeeff: het laatftc van het

eerde getrokken,' dan zal men vinden dat bh—aa

•f 2aabcefx— 2abbcdfx+ aaeeff— bbddff-=. o is, en

derhalve bb—aa+ aaeeff— bbddff— 2 abbcdfx—
2 aabcefx-) en daar uit \—ff: hbdd~aaee:= labhcdfx

— 2aabcefx. Stel voor i —ff dan de gelyke

Waarde cc. Stel ook de Tangens van B P ^ ^ ; dan

i&



DOOR DE Algebra opgehelderd. 43

c

isƒtot c als I tot /, oïf^—. Stel in de voor-,
V

gaande /Equatie deeze laatfte Waarde in plaats van

y"; dan alles door t gemultipliceerd , en de uit-

komft gedeeld door cc ; zo- zal men vinden

bhdd^aaee: f:=ibd — ae: 2abx. Dit wcderzyds

gedeeld door bd— ae ^ zo heeft men bd+ae: t =rr

2 abx. Indien men de Sinus van de Som der Boo-

gen AP en CP ftelt ^/^ ; dan is door het Eerste

VooRBEWYS bd+ae ==.p, en daarom p f =ï 2 abx of

a;=: — . De zelfde Fomuk is ook gevonden
2ab

door Mr. Anth. Thackhr , doch welke manier

hy daar toe gebruikt heeft , is my onbekend.

Ik zal hier een Voorbeeld byvoegen. Laat de

Boog AP zyn 40 Graden , de Boog B P 50 Gra-

den , de Boog CP 68 Gr. 55 Min. 55 Sek. , zo is

de Som van de Boogen AP en CP 108 Gr. 55 Min-

g^ Sekonden. Dan werkt men als volgt.

Gr.Min.Sek. Log. Gr.Min.Sek.

Sin. van ^O: o: o[9,8o8c67 Sin. 108:55:551 9,975847
Log. van 2 - - -101301030

20,C52C3;

20,07^^050 20,C793JO

Sin.compl. 9,972084-

De begeerde Hoek APB 20 Gr. o Min. 2 Sek.

Het Negende Voorstel kan, even als dit,

geheel door de Logarhrjmus gevonden worden;

hoewel de werking aldus langer is dan door

VI. Deel. de
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de manier, die men daar vindt. Ik ftel in de Vor-

muk van 'c gemelde Voorstel, in plaats van af
af ec— eq

dan e^, zo is — — 5 , en ^= , of a; =ï

c— q: e f af P
. Het Si». Qompl. van — of ^ komt van een

P e

zekere Boog ; by de Graaden van deeze Boog ge-

teld en ook daar van afgetrokken, de Graaden die

behooren tot het Sm. compl. van B T : de Sitius

Log. van de halve Som^, en van 't halve Verfchil

h noemende ; dan is, door 't Eerste Voorbewys
,

2gbe

a - 9,50593 1

ƒ =9,68 -52^4

flƒ =: 9,189265
e— 9,848218
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Elfde Voorstel.

Iemand ziet op Noorder Breedte de Zon , toen die

Noorder Declinatie had ; hy neemt tot driemaal

de Hoogte van de Zon ; in alle de drie WaarneC'

mingen Jlond dezelve tujfchen 't Zuiden en ^t Wes-

ten ; ook heeft hy de tyden aangetekend , die van

de eene Waarneeming tot de andere verhopen zyn.

Men vraagt naar den tyd van de eerjle Waarnee-

ming ?

Over dit Voorstel hebben ieder in 't byzonder

gewerkt, de Heeren Profefforen F. C. Mayer,
D. Bernoulli, Leonh. Euler, Jac. Herman en

Georg. Wolfg. Kraft, die alle verfcheide Kon-

ftige manieren daar op gevonden hebben, welke

men vindt in de Verhandelingen der Akademie

van Petersburg (f^.

Ik ftel de Sinus van de Zons hoogte boven den

Horizont, inde eerfte Waarneeming = a; in de

tweede ;= ^; in de derde = c ; de Sims van de

begeerde Uurhoek =:: x \ 't Sin. conipl. :=:y ; de

verloopen tyd tuflchen de eerfte en tweede Waar-
neeming, in Graaden veranderd zynde, zo ftel

ik de Sinus daar van — w , en 't Sin. compl. = «;

de verloopen tyd tuflchen de eerfte en laatfte

Waarneeming, mede in Graaden veranderd zyn-

de,

(t) Comment. yicad. Pstropol. Tom. IV. Anno 1735,
Men kan over hetzelve ook nazien Tom. V. die in 't

Jaar 1738 is uitgegeven.

VI. Deel.
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de, zo ftel ik de S'mus daar van =ƒ, en 't compl,

:= 0--, de Smus van 't geen de Pooi van Top is=; v,

't compl. =: z ; de Stnuz van 't geen de Zon van de

Pool IS = /^ , 't compl. = ({. Nu {lellende r voor

de Rad/us, zo vindt men door 't Eerste Voorbe-

WYS, hSm. compl. van de Uurhoek tuffchen 't Zui-

ny—mx
den en de Tweede Waarneeming , en 'jt

r

Sin. compl. tuffchen 't Zuiden en de laatfte Waar-

neeming . Dan zyn van ieder der drie
r

Klootfche Driehoeken , in Algebraijche Uhdruk-

>^;«_o-^« , bekend , twee Zyden en een Hoek tus-

fchen beiden. Men vindt door het Eerste Voor-
vp zq

STEL de drie volgende Vergelykingen , — j; + _
,

'vp ny-mx ^zq
,

'^P
^'^ _JL

s a-^ ook — : +— =; a, en — : gT^x
zq rr r r rr >

H— z:; c. De tweede en derde Vergelyking , ie-
r

der in 't byzonder, van de eerfte afgetrokken , en

'dan gefteld a— ^^Z», a— c z^ i^ r— n=i s,

. , sy+ mx b _
en r— £ =5 ^ : zo vmdt men =^ — » of

rx ht-.is ^ 'y-^f'' i

— = — r , voor de Tano-gns van de begeer-
«y mt —bf '^

de Hoek.

Om dit Voorstel geheel door de Logamhtnus

te maaken , zo blykt door 't Eerste VoorbewySj

dat h^t^s en t door de Logamhmtis kunnen ge-

vonden worden ; dan ftel ik in de laatfte Vormuk

hl
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is

hl in plaats van h', zo is /=: — . Ook ftel ik hv
mi b rx ht-^hl

in plaats van »? / , dan is ï>= — j en — =; — r,

_l b y hv—bf

of — ^—
r. De Teller en de Noemer van dit

v—f
Gebroken kunnen, volgens 't gemelde Voorbe-

vvYS :, mede door de Logar/thmus gevonden voor-

den.

Dan kan men door tweemaal de Zons Hoogte

en de twee tyden, volgens 't Agtste Voorstel,

de Pools Hoogte vinden ; doch uit de voorgaan-

de Formule vloeit nog een andere manier voor

't Agtste Voorstel , die ik hier zal laaten vol-

gen.

Ik ftel dat in de eerfte van de drie Waarneemin-

gen, hier voor gemeld, de Zon net in het Zui-

sy'+mx

den was : men heeft dan gevonden JTTTJ, ^
b ^ sr b

—. Nu is A- = nul , en jy' == r, ot — :=; — , en

i s b ï^ ^

daarom — ::= — ; doch om dat a thans onbekend is,

t i

en bygevolg ook h en /", zo ftel ik voor h we-

derom Cl— ^, voor i ook a c; voor s ftel ik

r—n
r « , en voor / ook r— s:. Dan is •— =

'
.

'^ r—q
a—b b—c: r—g

-, r- j
, 01 <ï ~ c+ ° voor de ötnus van de

a—c n —g
Zons hoogte in het Zuiden. De Graaden hiervan

ftel ik = ^. Nu onderfteld zynde dat de Zon op

VI. Dbel.
•

de
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de plaats der Waarnccming , eenigc Uuren na

dat dezelve gefchieddc, niet boven. den Horizont

blyft , maar onder gaat. Om dan te vinden hoc

laag de Zon in 't Noorden 's nagts te li Uuren
beneden den Horizont zal 7.yr\, zo ftel ik de Ss-

. r+n w+b
fttts daar van :=; w , zo is =; , ofw tr
t
— r+p- 1Ü+ C

'

b\ de Graaden van deeze Sinus
n-g

Itel ik = c. Dan is de Zons Decfmatie ^ d— \ e^

en de Pools hoogte 90 Graaden 4- d \ e.

De bovenftaande Formulen zyn nagenoeg het zelf-

de van 't geen men reeds door de Klootfche Sny-

dmg ontdekt heeft.

I- Gevolg. Indien in de tweede Waarnceming

van 't Agtste Voorstel de Zons Hoogte na 6 Uu-
a—b

ren jrenomen word, dan is zx en zx —^
^ cJcd

a—b-bc—ad a — b+bc+ ad
^v— •> ook z X ^ 'S y :=,
•^

c+ d c+d

Stelt men dat in 't I. Gevolg van 't gemelde

Voorstel , in de Tweede Waarneeming , de Zon

in den Horizont was, dan is ^ == nul in de laatft

voorgaande Vergelyking. De Radius r zynde

,

r

—

a: a i-td'.a

zo is zx ty r=x ———-,en2Jir+fy^ -;
•^ c+d c+ d

't laatfte is de Sinus van de Zons hoogte in 't Zui-

den , en 't eerftc de Sims van 't geen de Zon in 't

Noorden beneden den Horizont komt. Dceze

manier is ook door de Klootfche Snyding ontdekt.

II.
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II. Gevolg. Indien in de tweede Waarnee-

ming de Zons Hoogte net te 6 Uuren genomen

worde , dan is in de gemelde Formule d ;=! nul, en

van de Zons Hoogte in 't Zuiden zal dan de S'tmis

zyn — + ^ , en de Sinus van 't geen de Zon in

't Noorden beneden "den Horizont was— h,
c

Gefchiedt de eerfte Waarneeming net te 4 Uuren
na den middag , dan is de Sinus van de Zons Hoog-
te in 't Zuiden ia— b ^ en de Sinus van 't geen

de Zon in 't Noorden beneden den Horizont is

VLa— -^h. Dan is de Pools Hoogte openbaar.

Twaalfde VoorStei,.

Iemand ziet drie Stenen A^ B ^n C, daar h'j de

plaats in Lengte en Breedte volgens den Evenaar
'Dan 'Weet , nét even boog boven den Horizont ; ds

Ster, die dé min/ie Declinatie heeft, Jlaat tus-

fchen 't Zuiden en 't Oöjlen, de andere tweejiaah

tujfchen 't Zuiden en V JVejlen. De drie Sterren

hebbm Koorder Declinatie,- de Ster ^ die de meejls

Declinaiie heeft, is de Poollyn nog niet doorgS'

gaan. Fraage naar de Pools Hoogte?

Dit Voorstel is een gedeelte van een Vraao-
STUK , 't welk in 't Jaar 1710 te Hoorn in 't open-

baar werdtaangeflagen,opdat de Liefhebbers 't zef-

vö zouden oploffen. De Sterren werden daar gc-

VI. DEELi D nO-
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nomen de kleine Hond, de regter Schouder van

de Reus en 'c Oog van de Stier Aldebaran.

Ik ftel de S'mus van 'c geen de Pool van Top is

?=! z», 't Stn. conifl. =i z , de SmusJen van 't geen

de gemelde Sterren van de Pool ftaan , in de order

zo die opgegeven zyn, als volgt ; ^, c en e, en de

compl. l^ d Qnf^ de Smts van de Uurhoek tus-

fchen de Ster A en de Meridiaan ;^ jr , 't compl.

^y: de Sinus van de Uurhoek tuffchen de Ster-

ren A en B ^ «7, 't comfl. ^ « : de Sinus van

de Uurhoek tuffchen de Sterren A^nC ^ g, 'i

comfl. =: )& ; de Radius ?=? r. Dan is het Sin,

compl. van de Uurhoek tuffchen B en de Meri-

rr-. TT ^3'+ '"r
diaan , door 't Tweede V oorbewys , v=^ >

r

en 't Sin. comvl. tuffchen C en de Meridiaan^
r

Nu zyn in drie Klootfche Driehoeken bekend in

AlgsbraiJcheUitdmkkingen^t'^QQ TjjdiQï). en een

Hoek tuffchen beiden. Men vindt door het Eer-

STE Voorstel , dat de Ster A van het Top is—
rr

+ — ; de Ster B—: -f — ,enC—:—

^

r rr ^ r rr r

fz.
+ — , die alle aan malkander gelyk moeten zyn.

^ __ ary—cmx—aiy
Dan vindt men d—b- - gelyk aan '-•

V ary-egx-ehy *" ^ ,

!*
, ,

T r r

" f9
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nc eb 'f -nh

ö /, f b^ k^a-^ ;=j/>,tf- ^ q: zo
r T

pry—cmx i j)i kern—zeg ^
is—— ^-,of-«-—r^. Dit is het

qry—egx k x kp—iq

Tangens coitifl. van de Uurhoek, tuffchen de eer-

fte Ster en de Meridiaan. De Pools Hoogte kan

dan door 't Vierde Voorstel gevonden worden.

DÉRtiÉNDE Voorstel^

Bekend zynde , op een namiddag , driemaal de Zons

Hoogte , op een plaats die Noorder Breedte heeft »

toen de Zons Decünatie Noordelyk was. In de

twee eer[Ie Waarneemingen Jlondt de Zon tujjcben

't Zuiden en het Wejien. Ook is bekend hoe veel

de Zons jireek in de tujjchentyd der Waarneemin"

gen verhopen was. In de laatjie fVaarneeming

was de Zon titjjchen 't Noorden en 't Weji. Vraage

naar de Zons Jireek in de cerjle Waarneeming en

de Pools Hoogte ?

De Uitwerking door Klootfche Snyding vind

men in de Wiskonftige rekening door J. Albertïs

VAN Dam, van bladz. 177 tot ï8o, die beide in-

gefloten , en door de Klootfche Driehoeken , bladz,

117 en 118, daar verhaald wordt dat Adriaan

Thomas , de Vader van Adriaan Metiüs , dit

Voorstel aan de Liefhebbers heeft opgegeven oni

temaaken. Zie hier de manier, hoe ik hetzelve

gewerkt heb. De Shiusjen der Zons afftanden vaii

het Top in de Waarneemingen, gelyk die nialkari-

VI. Deel, D % deir
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der volgen, ftel ik <ï, c en e, de com^)/. daar van

è, denf, de Straal :=5 r , de Sinus der verande-

ring van de Zons Streek tuffchen de eerfte en

tweede Waarneeming ;=; m , 't comp/. :=; «, de

Sifius van de verandering in Streek tuffchen de

eerfte en derde Waarneeming =! ^ , 't Sin. com^l.

r^ h^ de Smts van de Zons Streek in de eerfte

'Wa:irneeming ^=5 jr, en 't Sin. cotnfl. ^ y, dan

is het Sin. com^l. van de Zons Streek in de twee-

ny—mx . , -, , g^—^i
de Waarneeming — , en in de derde —*-^^ *

r r

ftel verder de Sinus van 't geen de Pool van het

Top is :=! f , 't coff?pf. r^ z. Dan zyn in ieder van

de drie Klootfche Driehoeken, in Algebraijche

JVaarde's , bekend twee Zyden en een Hoek tus-

fchen beiden. Men vindt door het Eerste Voor-

stel tot driemaal 't Sin. compl. van 't geen de Zon

in ieder Waarneeming van de Pool was, te weeten
hz avy ^^

in de eerfte ^ , in de tweede --

f rr r

'^'^ 7iy—mx . . , . ^^ ^" g^—f-'y -r^— : _ ^ enm de derde—^ — : -. Deeze
rr r r rr r

ftelt men aan malkandcren gelyk. Neemt dan è

ai eb

r r

. ^ emx-pry i . O
^ a, dan zal men vmden — p=! — , ot —

egx~qry k X
kem—ieg

;=; -, zynde het lanzens compl. van de
kp—i(^ ^ o X

Zons
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^ons Azmarh , van 'c Zuiden af te rekenen, in

de eerfte Waarneeming. Dan kan men door het

Derde Voorstel de Pools Hoogte vinden. De
Formu/e van dit Voorftel is eveneens, als die van

het voorbaande.

Veertiende Voorstel,

De Zon op een morgen tweemaal waargenomen zynde,

toen dezelve Noorder Declinatie hadt , zo wordt

hekend gegeven het verjchil van de Zons Hoogte
^

't verfchil van de tyd der IVaarneemingen , 't ver-

Jchil van de Azimu'h tf« de Zons Declinatie. Fraa-

ge naar de Pools Hoogte'?

Iemand heeft in 't Jaar 1741 dit Voorstel in

Engeland aan de Liefhebbers opgegeven. De
Zons Declinatie ftel ik in de tulTchentyd der

Waarneemingen onveranderlyk : de Ssnus daar

van s ^, 't Sifi. comfl. prj c, 't Sin. comfl. van de

Hoek APB, in Figuurig, ^ a, 't Sin. comfl.

van de Hoek ATB =! ^, de Radius ;=i i , de St-,

nus van AT =: jr, ^i Sin. tomfl. ^y^ de Sinus

van BT ;=! z , 't Sin. comfl. :=i z; , 't Sin. compl.

van 't verfchil der Boogen B T en AT <?. Dan
volgt door het Eerste Voorbewys dat xz <^yv ^=: e

is. In deKIootfche Driehoek APB zyn bekend

de Zyden AP, en PB, ook de Hoek APB Men
vindt door het Eerste Voorstel 't Sin. compl. van

de Boog AVB , zynde een deel van een grooten

VI. Deel. D
^

Cir-;
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Cirkel ^acc^ dd. Nu \s dd^ i — c c , en daarom

't Sin. compl van de Boog AVB i— i^a: cc,

of I mcc, te weeten als men i— ;=! w ftelt.

Verder ftel ik i mcc ^ fh Op de zelfde wyze

zyn in de Driehoek ATB de twee Zyden AT
en TB, en de Hoek ATB in Algehratjehe Vh-
drukkinzen bekend. Dan vindt men door het Eer-

STE Voorstel jy f + xzh ;=i y. Dceze Vergely-

king van de voorgaande afgetrokken j en in plaats

van I voor de Radius wederom ;• gefteld , zo

xzh
vindt men xz :=; f— 5: r, oï xz ts

e—p:rr , ^2 e~p:r yv e—p
, dan is — =4 en — :=: <?

r—b r 1"—^ r r~b

Dan zyn de Zons Hoogten in beide de Waarnee-

mingen openbaar. Ik zal dit door een Voorbeeld

aantoonen. Laat het verfchildcrUurhoekenzyn

30 Gr., dan is de Sifjus van 60 Gr. oïa ^ 8Ó6022

en m-7=i 13397'. De Zons Dec/inatie ftel ik ao

Gr. 24 Min., \ compl. is 69 Gr. 3Ó Min. De Si-

«us Log. daar van , of de Log. van c, is 4971870,

dan is de Log. van cc :=i 9,943740; hier afgetrok-

ken de Log. \an m, zynde 4,127024, zo blyft

daar over 40,70764. Het getal daar van is 11 769.

Dit getrokken van de Radius, zo blyft over;? {=t

88230,3. 't Verfchil in de Zons Streek ftel ik 31

Gr. 59 Min. 4 Sek. , het Sin. compl. is 84819; dan

is r b ^ 15181. Eindelyk 't verfchil van de

Zons Hoogten zynde 15 Gr. 5 Min. 13 Sek. ^ het

Sip.
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Sin. compl. of ^ is :=: 96553,2; dan is e—p ti

8322,9, de Log.'is 3,920274^. Hier by geteld

de Log. van de Radius^ en van de Som afgetrok-

ken de Log. van r—^b, zo blyft daar over de
xz

Log. van -. 't Getal hier van is 54824,8 ; dit
r

getrokken van ^, zynde 96553,2 , zo reft daar

^u xz
— {=f 41728,4. Dit laatfte getrokken van — t=ï

r r

54824,8, de reft is 13096,4 voor de Sinus van

een Boog, welker comf/. is 82 Gr. 28 Min. 29
Sekond. voor de Som der Boogen B T en AT,
of voor de Shws van de Som der Graaden , die

de Zon in beide de Waarncemingen van den Ho-
rizont isj dewelke altyd even veel uitmaakt.

Tel hier by 't verfchil der Boogen van BT en AT
15 Gr. 5 Min. 13 Sek., de Som is 97 Gr. 33 Min.

42 Sek. voor tweemaal de Boog B T. De helft is

48 Gr. 46 Min. 51 Sek. voor B T, zynde deZons
affland van het Top in de eerfte Waarneeming.

Trek hier af 15 Gr. 5 Min., 13 Sek., zo blyft

daar over 33 Gr. 41 Min, 38 Sekonden voor AT;
zynde de Zons afftand van het Top in de tweede

Waarneeming.

VI. Defl. D 4 VYf-
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VyFTiENDE Voorstel.

Iemand beeft t'Jiee Sterren -imargenomen , die dezelf-

de Afcenfi J refta hebben, i Uur 46 Min. voor

de JVaarneeming vxaren die beiden in de. Meridiaan.

'f Verfchil der Declinatie van deeze Sterren vond

hy 37 Gr. o Min- 't Verfchil der Hoogte hoven

den Horizont 32 Gr. o Min. De Streek van de

eene Ster was van 't Noorden 148 Gr. 20 Min. en

van de andere 118 Gr. 15 Min. Fraage naarde

Pools Hoogte?

Dit Voorstel is in Engeland , in 't begin van

*t Jaar 1742, aan de Liefhebbers ter oploffinge

opgegeven. Laat in F/g. \ 8,T het Toppunt, P de

Pool, A en B de Sterren zyn ;dan is AB 37 Gr. q

Min. AT TB 32 Gr. o Min. , de Hoek

ATB 30 Gr. 5 Min. Stel de Sifius van 't halve

verfchil der Zyden A T B T :=:j a , 'c Sin.

compl. ;=! ^ , de Sinus van de heltt der Graaden

van AT + BT p:^ :»:, 't Suj. comfl. ~ y. Stel

het Sin compl. van de Hoek ATB ^ c^ 't Sin.

compL van AB ;=: ^/, en de Radius ^ 1 , dan is

door 't Eerste Voorbewts

de «S/W/x van AT ay + bx

de Sinus van BT bx — ay

't Sin. comfL ATB c

't Sin. cowpL hy — ax

't Sin. compl. by + ax

Gemuit, de Som ad: 'c Sin, compl. AB
hb'
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^^bxx— aa^y '• c + hhyy aa xx r^ d door 't

Eeiiste Voorstel. Stel dan xx + yy in plaats

yan i , ïoï^d-^dxx'^ dyy , en men zal vindeu

•yy d + aa — cbh— ;=! ; aai; weerzyaen i by geteld

,

XX bh— aac — d -i '• r

aa + bb— anc — cbb xX'i-yy
zo vind men ;=! . Stel

ib— aac— d xx

voor aa+ bb, als mede voor xx + yy dan i ; zo is

I 1— 6 hb— aac—d— p=i , Qi XX T=i T-' Stel in

•xx bb— aac— a 1 —

c

,. . i—aa—aac—f
plaats van bb dan i ^»^, zo is xx ï=! ^

l—c

Stel i Jr c ;=i ^, en voor de Radius r neemendc^

r-d-^
EO is .ï:c ^ rr Alsr

—

d^s^enr— c
ff-

r-c j_«^ï

^ «genomen wordt, zo is xx ;=ï rr De For-^° rr.

P
mtile is op deeze wys gefteld,op dat men dezelve

door de Loganthmus zou kunnen oplofien.

T— //of j is 20137, r cof^r5i347i.
Log. a = ^i,4403-18

2

Log aa:=: 8,88cö7(5

Log. q - 5>V^75^

1,4151422
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Hier de helft van 32 Gr., zyrule 16 Graaden
,

by geteld, en van afgetrokken: de Som is 57 Gr,

42 Min. 56 Sek. voor AT, en 't verfchil 25

Gr. 42 Min. ^6 Sek. voor B T. Dan is de Sinus

van AB tot de Sinus van de Hoek ATB , als de

Sinus van AT tot de Sinus van de Hoek ABT
of TBP', verders de S'mus van de Hoek B PT
tot de Sinus van BT, als de Sinus van TBP tot

de Sinus van TP, zynde 't complement van do

Pools Hoogte.

AAN



A.A.N M E R K I N G E. N
OMTRENT HET Bl.REKF.NEN DER

VERSCHYNING
VAN

VENUS IN DE ZON:
DOOR D i: N H E E K.

D. KLINKENBERG,
Lid van de Hollandfche Maatfcbappy der

'

PFeetenJcbappen te Haarlem.

DE Manieren , volgens welke de Zon- en

Maan-Eclipfcn , als ook de Standplaatfen

van de Planeetcn , berekend worden, zyn by

mceft alle Schryvercn over de Sterrekunde wyd-

loopig aangewezen ; maar van het berekenen,

hoedanig de zigtbaare Fajïagiën der binnenfte of

pnderfte Elaneeten ^ voorby de Zon , fomtyds moe-

ten voorvallen, is tot nog toe weinig gewag ge-

maakt; zynde waarfchynlyk de reden, dat zulks

niet veelmaalen gebeurt en maar zelden gezien kan

worden.

Den SJimy dcezes Jaars 1761, daar toe lan-

gen tyd voorzegd zynde , zo vinden zig thans

veele Beminners der Wiskunde opgewekt , om

ide tyd en de Vertooning der Pafiligic van Venus

VI. Deei., voor-



do Aanmerkingen omtrent het èerekenen

Voorby de Zon ten naaften by vooraf te weeten

;

te meer, dewyl de Aftronomifche Tafelen van

den Geleerden Halley , overal om derzelver

naauwkeurigheid beroemd, by veelen voor de

befte gehouden , en thans door de Franfche Ster-

rekundigen vertaald en gedrukt zyn , en daar

door vry algemeener gewerden. Hier door zyn
verfcheide Liefliebbers aan 't werk geraakt, om
den tyd van dat Verfchynfel tebepaalen , doch on-

getwyfeld zullen zig eenigen van hen, welker

vordering nog niet toereikende is , om zonder

voorbeeld of eenige handleiding die Rekeningen

te kunnen niaaken , daar mede belemmerd heb-

ben gevonden. Echter fcheen dat gebrek alhier

vergoed te worden, wanneer men zeker Boekje,

geticuleerd, de Coniuncite van Venus met dz. Zon^

te Leeuwaarden gedrukt, in 't licht zag komen,

waar in de voorfch reeven en meer andere Reke-

ningen ook volgen? de Tafelen van Halley wer-

den voorgefteld en met Afbeeldingen verklaard.

My wierd door eenige Liefhebbers der Wis-
konft gezegd, dat zy met het voorfchr. Werkje,

om den overgang van Venus te berekenen, niet

te regt konden komen ; het welk gelegenheid gaf,

dat ik, hetzelve naziende, bemerkte dat 'er op

bladzyde 70 en 71 een abuis was ingcnüpen,om den

tyd van den Ingang, het Midden en den Uit-

gang , volgens de voorafgedaane Rekeningen te

bepaalen.

Hierom bewaft zynde, niet alleen hun, die my
be-
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bekend waren , dienft te zullen doen , niaar ook ,

denkende of bet anderen, die het ter zelverplaat-

fe mogt haperen, milTchien van eenignut zou mo-

gen weezen, heb ik het volgende, op dit geval

tocgepaft, wel willen mededeclen^ niet om daar

iets groots of nieuws mede te willen voortbren-

gen, maar alleen om reden, even gezegd , en om

dat deze gevallen hy de Sterrekundige Schryve-

xen, die ik kenne, niet verhandeld zyn.

De zelfde Tafelen van Halley (niet de

Latynfche, die in 't Jaar 1749 ^^ Londen,

maar die naderhand te Parys in Ocfavo gedrukt

zyn) gebruikende, dan vind ik den tyd van

de Samenftand, in Middeltyd van Farys , den

Uur, Min. Sek.

6 Juny 's morgens ten - - 5-53-29
De Eqttatlo Temp. + - 1-52.5

Leeuwaarden ten Ooften Farys - 13 - 3^-

Dus de Conjtmctie te Leeuwaarden 6 - 8 - 57.5

Op dien tyd de zigtbaare langte van de Zon en

van Venus beide 8 Tek. 15 Gr. 35 Min. 49.6 Se-

konden ; de Zuider Breedte van Venus üit de

Zon 3 Gr. 55 Min. 48 Sekonden.

r)eamandderAardevandeZonioi5S2.o6delo,^Soo66887

Venus Dzyï.Cwïata van de Zon 72642.6 Z-0^.48611914

Venus DiJl.Curtata van deAarde 289094Ö Log. 44610400

De Zons Diameter 31 Min. 40.8 Sek. Z-o^-A 04001514

VL Dekl. ï>e



6i. Aanmerkingen omtrent het berekenen

De voUecdige Rekcningc van 't bovenftaande ,

als algemeen bekend zyndc , heb ik hier niet by

gcfteld.

Om Venus zigtbaare Breedte van de Aarde te

vinden, heeft men de bovenft. Breedte uit de
Min. Sek. Sekonden.

Zon 3 - 55.48 ;=? 235.48 h'tm. Log. 23719540

A 04001 51

4

Log. B 27721054

van 591.71 Sek. -^ 9 Min. 51.71 Sek.

Vcnits zigtbaare Breedte in de Conjunctie , dat is

(in Fig. 19, Plaat XXXIX.) de Lyn CS, die

regthoekig op OW de Ecl}pt'iqus Diameter van de

Zon gefteld is; nu moet de Stand van de Over-

gangs-]yn lU, de tyden van den Ingang by I,

het Midden by M , en van den Uitgang by U ge^

vonden worden.

Om dit in ééne Rekening heel naby ts doen uit-

komen ^ moet men ten naauwkeurigfte de waare

Uurbewegingen van dè Aarde en van de Planeet

bepaalen, waar toe kunnen dienen de Middel-

Anomaliën , die men te vooren gevonden heeft ^

naamelyk:
Tek. Gr. Min, Sek.

. die van de Zon 1 1 - 6 - 9-28
. en van Venus 10-7-28-46

Ik zoek de waare Uurbewegingen als volgt ^'

eerft die van de Zon, of eigentlyk van de Aar^

de om de Zon.
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De Middelloop van de Aarde is in 150 Dagen

of 3600 Uuren 147 Gr. 50 Min. 49 Sek. 25X01-

Graadcn. Sekonden,

tien 7=i 147.847 ; dat is in een Uur 147.847 t=i

Min. Sek.

2-27.847 in haar Weg.

Op de bovengemelde Middel-y^«ow^//^ 11 Te-

kens en tuüchen 6 en 7 Graaden in de Equatio

Centr'f^ vindt men 't verfchil i Min. 50 Sekonden,

dat zyn 1 10 Sekonden. Door den Regel heeft

Min. Sek. Min. Sek. Sek.

men 60:110^ 2-27.847: 4.517; dewyl de Aar-

de het A^heliiim nadert , zo is haar Loop traa-

Sek.

ger , en daarom moeten deeze 4.517 van de Mid-
Min. Sek.

delloop - -. - 2 -27.847 afgetrokken

worden , en dan blyft de

waare Uurbeweging - 2-23.33indeE<://>?ic^,

De Middelloop van Venus is in 3Ó00 Uuren

Gr. Min. Sek. Graaden. Sekonden.

240-19-30 ^ 240.325, dat is in een Uur 240.325

Min. Sek.

PI 4-0.325 in 's Planeets Weg.

In Tab. Eq. Centn , op 10 Tekens en tuflchen

7 en 8 Gr. vindt men het verfchil van 31 Sekon-

Min. Sek. Min. Sek. Sek.

den; door den Regel is 60: 31^34-0.325:2.069

Deze, om de zelfde reden van traager

beweging, afgetrokken van - 4-0.325

Blyft de waare Uurloop van Venus 3-58.256

VI. Deel. Maar



è^ Aa^Jmerkingen omtrent het berekenen;

Maar dat is in Vcnus haar eigen Weg, en rnoct

tot de Ecltpt'ica gereduceerd worden, 't welkhec

beft door de Logarhhmus gefchiedt.

M. -Srk 5ekonderi

3-58 256= 23S.256^de7:o^<j.iVHw. is 23773438 Gr. Min.

Log. Secans 7601 vans- 23 1- de

Inglimitiev3.n

237Ö2837 VenusVV'eg.
5èkonden. Min. Sek

Konn Log. D van 237839= 3 • 57-839

Dit is de waare beweging van Venus volgens

de Ecl'.ptica , op de bovenilaande afftand van 't

Aphelium , en in de nabyheid van eene der Knoo-

pen ; en dus heeft men
I\lin. Sek.

3 57-839 Venus Uurloop.

2-23.33 Aardkloots Uurloop.

Blyft I - 3 4.509 Venus Uurwinit op de Ecliptca.

Dit is 94.509 Sekoriden.

.aTri.-K.Lo^. 19754732 - - Compl.Arithn.Zo2^^l6Z

A 04001 5 r4 D 23762837
!>ecans 47697 der Hoek SCM 87724415 raH^.3;23|

Sek. VenusWegs
Log. 23803943 van 240.1 Ven. Inclinatie.

Lr'g.'iSoo fchynb. Uur- 91732520 Tang. van
&i.cyd -^5563025 loop op de 8 Gr. 28. 5Ö Min. de

Zon. fchj'nb. Hoek , die

E 11759082 Venus Weg met de

Ecliptica, maakt , op d«

Zon, zynde gelyk de

Hoek SCM.

Dan werkt men verder aïs vcigt.



\

DEIl VeRSCHYNING VAN VenüS IN DE Zoii. 6^

B 2772105+ - - - - 2772IOJ4
^

J<M<' s)ifi«+829 HoekSCM +7697

Ë 117 «9082 Secani. .—

—

I

- i767}3J7 Sek. Min.Sck.

3ii64 9öjt.«^ SMinryd tej. van jg5.l+=: j-43 i+ OM
Min.

1307.7
go.

2i47.7£y£l5M Min.Sek.

6- «-57.5 £(/n;tóniS7«<inS. ZonS Diaffl.j 1-40.8

J.+7- s-ïMidtUinM-v Halve Diam.ij.50.4

60
3. 7- 7-8 halve loev.

ydd.znfHbJir.

tl 40- 2 tyd van Ins-ancr, eti 950. 4.CI::SCT/

8 5+-17.5 tyd van Uitgang sSJ-i+CM

fen er i+M. 1 j.sSek» de hee- Som isis-S'^L.iiiSiSf^.

Ie vertoevingof't verblyf van Ve- Veifch.j(»5.i6 - Z562<}8ir

jius op de Z'jn. . I

J74«77i6

I.»g. van CM 287+381^3 feCU
3 11759082

ioj, 49502945
van 11227.8 Sek tyd

maakt j Üut. 7 Min. 7.8 Sckonden
de halve vertoevingop de Zon.

Op de voorfchreven wyze is dus gevonden vöot

de Meridiaan van Leeuwnarden en uit het Mid-
de^unt van de Aarde te zien:

Uur.Min.Sefc.

De tyd van den Ingang den 6 jM^y 's morgens ten 2- 40-

2

Het midden als Venus het verlie op de Zon is S-47-9.8
En de tyd van den Uitgatig ten. - 8-54-17.0

Door een anderen Weg, die nog iets naatiw-

keuriger is, heb ik gevonden den tyd van In-

gang - -^ 27 Sekonden vroegen

Het midden - i^-^ Sekonden vfoegefé

en de Uitgang - \ Sekonde laater.

Tot bepaaling van den zigtbaaren kfomttien

VI. Deel. E Weg,



66 De V£ü.s^ïiïNiNd van Venus m de Zon.

Weg, dien de Planeet over de Zon moet fchy-

nentegaan, is het een geheel zekere Manier, dat

men van ryd tat tyd, by voorbeeld van 5 tot 5,

van 10 iot 10, of van 15 tot i5Minuuten, enz.,

de Hoeken OC^of WC^/, benevens de Afftan-

den Cd; en op die zelfde Tyden de Hoeken , die

de Topboogen telkens met de Ecliptica maaken ,-

berekent ; en verder op die tyden berekend zyn-

de hoe veel de Planeet, van wegen deszelfs meer-

der Parallaxis ^ dan die, welke men de Zon ge-

Ilcld heeft te hebben , laagcr naar den Horifont

moetdaalen, dan zal men die kromme Lynen^

de ecne gelyk die uit het Center van de Aarde

,

en- de andere op de plaats, waar voor men het be-

rekend heeft, zig vertoonen moeten, kunnen af-

tekenen , en dezelve heel naby zo bevinden
, ge •

]yk ik ze 'm het Zesde Deels, Eerste Stuk, der

Vcrhamkl'in^cn VQfhde Hollandjcht Ma-^ijchappye dn

Wc^mJ.chappcn ^ heb afgebeeld.

EKNI-



É E N i G E

'W A A R N E E M I N G E N
o P D E N

THERMOMETER
EN

BAROMETER^
IN DÈ ZWAARE KoUDE VAN DEN VOOR^

GAANDKN WrNTER TE PETERSBURG.

IN li^t voorgaande Deel deezer Verhandelingen

hebben \vy van de zwaare Koude , die , in *%

iaatlle van 't Jaar 1759 en in 't voorfte van 't Jaar

17Ó0, in het Noprder deel van Europa heerfchte^

uitvoerig gefproken (*). Ook hebben wy gewag

gemaakt van de hooge trappen der Koude te Pe-

tersbttrg ; doch dewyl ons thans het geheele be-

loop der Waarneemingen, daar omtrent in 't werfe

gefield door den Hoog geleerden Heere J. A.

Braun, P/ii/oJ.ProfeJJ'or üldüRT^ gunftig is mede-

gedeeld , zullen wy 't zelve hier voordraagen.

De Waarn eenlingen , op den Thermometei'

^

zyn gedaan volgens de Schaal van {/e Pipe^ daar

o gefteld wordt op de Hoogte 3 tot welke het

Kwikzilver in Kookend Water klimt , en 150 by

heC

(.*) Zie 't V. Deel, blndz. irp, enz.

Vl. Deel. E 2



68 Eenige Waarneemingen omtrent de

het Punt van Vorft: die op den Barometer vol-

gens Paryffche Maat , in Duimen en honderdfte

deelen van een Duim. Wy hebben de eerfte over-

gebragt op de Schaal van Fahretihif, volgende daar

in de Manier, die wy als daar toe dienftig aan de

hand hebben 'gegeven (*), te meer, dewyl ons

uit de volgende Verhandeling gebleeken is, dat de

waare Vergelyking der Schaalen van de Plj]e en

Fahrenhe'sty zo als wy die gefield hadden te moe-

ten zyn(t) , door den HeereJ. A. Braun is ge-

volgd. De Barometrifche Waarneemingen zyn

van Paryffche Maat overgebragt in Engelfche Dui-

men en Liniën of twaalfde deelen Duims, in wel-

ke Maat men hier te Lande gewoon is de hoogte

van den Barometer af te meeten
;
gelyk ook on-

ze Maandelykfe Waürneemingen volgens disC

Maat gefchieden. De Proportie van den Engel-

fchen tot den Paryffchen Voet , is , in deeze over-

brenging, genomen als loootot 1068 ; doch wy
hebben 't onnoodig geoordeeld , in de Breuken

verder te gaan , dan tot vierde deelen van een

Lyn ; dewyl het ons hier naauwlyks doenlyk is,

de hoogte op klemder deelen te bepaalen (|).

Voor

(*) Aidtiar, b!adz. 143.

(f) Aid. bladz. 127.
'

f l) Om deeze overbrenging beter t© ^erftaan , kan men
eel dienft hebben van Plaat XXXIV in te zien , die tot

Vergelyking der Thermometer- Schaalen van de Vijlen

Tahrenheit en Reauv.iur is opgemaakt , en in 't V. Deel
deezer Uitgez. Verhandelingen, 0^ bladz. 139 geplaatfh
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Voor 't overige hebben wy nevens ieder Dag der

Maand, volgens den Ouden Styl^ in welken ons

de Waarneemingen opgegeven zyn, den overeen"^

komenden Dag, volgens Nieuwen Sty/ ^ gevoegd.

De voornaamfte trappen van Koude , in de

Maand Novemhr waargenomen, zyn geweeft als

volgt.

Thermometer. Barometers Hoogte.

O.Styl. N.Styl.Del'JJie. Fabrenbeit. Par.Maat.Eng.Maat.

No7, 8--N0V.19 170- --8 boveno 28.78 - - 30.8*:

__ g 10 180---4 ondero 28. 82 - - 30.p^

. 28--Dec. 9 ;7s---2 buveno 27.44 - - 29.3^

-___29 10 178 ---li ondero 27.58 - - 29.5

—__30 II 183 -" 7'y ondero a8.l8 - - 30,1

De Barometer is in die Maand laagft geweeft

den 4, dat is den 15, N. Styl, toen hyftondtop

07.27 Paryfche Maat , dat is 29 D. i L. Engelfche

Maat: hoogft den 9, of den ao N. Styl. 't V^r-

fchil is 1.55 Par. of i D. 7^ L. Eng. Maat.

De grootfte Koude was, als boven, 183, de

kleinfte, op den a, of 13 N. Styl, 147 Graa-

denofssf' boveno, volgens Fabrettheh. 't Ver-

fchil, derhalve, was 36 Graaden van de Plfl^,

dat 43^ Graaden is , volgens de Schaal van Fah-

renhe'tt.

In de Maand Dscemhr zyn de grootfte trappen

van Koude geweeft op de volgende Pagen.

VI. Deel. E 3 ther-



70.' Ee¥I3E Waarneemikoen omtrent- nj:

Thermometer. Barometers Hoogto.

O. Sfjl. N. Styl. De l'IJle.Fahrenheit. Par.Md^t.Eng. Maat.

Dec. I--Dec.i2 179- - atondero 28.25 - - 30.2

, . 5 .

.

. 16 174-- 3'( buveno 28.21 - - 30. il-

_—. ö- 17 178 -. il onder o 28. ia - - 30.O4

-—-7,8-18,19 lèy*- i4*ondero 28.20 -- ;,o 1

'^

_— IJ. - .,—,23 195 -- 22 onder o 28.18 • - 30.1

i 13. -24 191-- 17; ondcrc 28.21 - - 301!'
__— 14... 15 200- - 28 onder o 28 37 - - 30 3r -

. 15 26 201 .- 27, onder o 2865 - - 30.7
17- 28 203 ' - 31' oiidero 28.35 - - "o 3*

2ö-i76oJan.6 212 .-42': onder o 28.40 - - 30.4
.^ 27.. 7 207-- 36' ondero 2835 - - 30/35
. 28- 8 185- - 10 onder o 28 22 - - 30 il

29 9 187 - - I2i^^ondcro 2833 - 303
——31-- n 190 .. j6 onder ü 28 60 - - 30.ÖI

Hier uit blykt , dat de grootftc trap van Kou-

de, te Petersburg, is gcvveeft 212 Graaden, vol-

gens de Schaal van de PIJJf, en dus 8 Graadcn

grooter, dan men ze ooit te vooren aldaar hadt

waargenomen: de minfte Koude was den 3, of 14

N, Styl, 150 Gr. of 32 boven o van Fnbrenkit-^

derhalve 't verfchil 62 Gr. van de /'i/?^, dat is 74J

Graaden van Fahrenheh.

In de Maand ^^«//c-rry 1760, werden de voor*

naamfte trappen van Koude aldus waargenomen.

Thermometer. Barometers Hoogte.
'O. Styl. N.Styl.DeriJJe Fahrenbeit.Par.Maat.Eng.Maat.

Jan. I -- Jan. 12 172- - 5' boven o 28.50 • - 30.5^-— 5 - • 16 182 - - 6' onder o 28 15 - - 30.0^— 7 - 18 184- - 8"^ onder o 27.95 - - 29.ic|—^ 8-« 19 189 - - i4''-ondero 28 28 - - 302'
___ 9 20 i2& - - 13J onder o 28 33 - • 30.3 r

II 22 183 - - 7! ondero 27. Ö5 - - 29.6i——12- 23 200 --28 ondero 27.;-5 - - 299
. 13- 24 206- 35^ ondero 27.76 . - 20.74

14--- 25 192 -- ibj ondero 27.32 - - 29 2:;

*—^^5-- ?6 175 "• % buveno 2727 - - 29.
j'
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J}è Volgende Dagen was de Koude in deeze

Maand niec zeer groot j uitgenomen den 29^ of

den 9 Felruary Nieuwen Styl, wanneer de Ther-

mometer van ^/(P /'/ƒ/> ftondt op 171 Graaden, dat

js 6-f boven o van Fahrenkeit. De minfte Koude

is waargenomen den 19, op 147 Graaden van o/«

l^ljle ot 35I boven o van Fahrenhe'n , daar de min-

fte was 35^ onder o: een vcrfchil geevende van

7ot Gr. volgens Fahrenhsit, en volgens de l^lüè

van 59 Graaden. De boogfte Stand des Barotne-

ters was den i en 24 jfan. O. Styl, 28.50; de

laagfte 26.97, of 28.91 Eng. Maat: derhalve het

verfchil 1.53 in ParylTche en 1,7^ in Engelfcixe

Duimen.

In de Maand February waren dit de aanmerke-

lykfte trappen van Koude.

Thermometer. Barometers HbogtéT

O.St-jl. N. Styl. Del'IJle



•1% Eenige Waarneemingen omtrent de

van Tahrenheit', zo dat het verfchil uitmaakt 38

Graaden volgens de Schaal van de I^lfr, dat is 45I

Graaden op die van Vahrenheit.

En dewyl men de grootfte hoogte van den Ba^

rometer bevonden heelt 28.3^ Paryffche Maat, de

4ninfte op den 21 , of den 3 Ma^r/ Nieuwen Styl,

26.80, dat is 28.77 ; zo volgt, dat het verfchil

in Paryffche Duimen is geweeft 1.55 en in Engel-^

fche Duimen 1.7^.

In de Maand Maart zyn nog de volgende aan^

merkelyke trappen van Koude waargenomen.

Thermometer. Rarometeis Hoogte.

O. Styl. N.Styl.DeriJle. Fahrenbeit. i'ar.Maat.Eng.MaaU

Maartï--Maarti2 175 -- 2 boven o 27.90 - - 29. pi-—— 4... 15 170 --8 boven o 27.81 - - 29. 8^-

«__ g..—^ 17 164 --15'^ boven o 27.98 - - 29,10!

p 20 174- - 3'fboveno 28.28 - - 3o- 2|
•! 14 25 173 - 4* boven o 28.40- - 3°-

4

- T5- 26 176 -- 0+ boven o 28.45- -30.4^-

l6 27 175-- 2 boven o 28.38 - - 30- SÏ

24. - Apr. 4 170-8 boven o 27.80 - - 29. 8^— 29 — 9 174- - 3j boven o 2 7.£o - - 29.8^

De Barometer heeft hoogft geftaan , in de ge-

heele Maand, op den 15, laagft op den 19 of 30

N. Styl, toen hy maar 27.33 Par. Maat hoog was:

zo dat het verfchil in Eng. Maat bedraagt i D,

8^ Linie.

De minde trap van Koude is den 19 geweeft,

toen de Thermometer 145 Graaden tekende j dat

met de grootfte Koude van den 15 een verfchil

maakt van 37 V Gr. volgens Fahretiheh.
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Voorts is de Koude, in de Maand Apil^ nog

ge\veell den i of den 13 N. Sryl, tot 168 Gr. of

joi boven o, en den 2 Msyol 13 N. Styl 154 Gr.

of 19' boven o van Vahrenhe'it.

In de Maand OktoUr 1 759 v/erdt den 21 O. Styl,

dat is den i 'November N. Styl , reeds een Koude

van 161 Graaden of i8j boven o waargenomen.

De eerfte Bevriezing van 't Water gebeurde d^n

22 Sepemheri']^^ Ouden Scyl, dat is d^n 3 Okto-

ber N. Styl, en de laatfte den 3 MeyijGo^ Ouden

of den 14 Nieuwen Styl.

De Vorft was in den Grond doorgedronger* ter

diepte van 30 Engelfehe Duimen , en de dikte

van 't Ys, op den AVï/^-Stroom, is 28 EngelfclK;

Duimen , of ongevaar twee en een half -4^-

Jlcrdamf^he Voeten, geweeft.

li

VI. Deel, E ^ VER-



VERHANDELING
OVER HET

BEVRIEZEN en STYF WORDEN
VAN 't

KWIKZILVER
IN DE

WONDERBAARE KOUDE,

Kondig verkreegen door den Heer

J. A. B R A U N,
Ordin. Hoogkeraar der Pbilofophie en Na-

tuurkunde.

Voorgelezen in de plegtige Vergadering van dö

Peccrsburgfche Akademie der Weetenfchappen

,

op den Naamdag van haare Majefteic de

Keizerin van Rusland, in September

des Jaars 17C0.

DAt ieder tyd zyne Ontdekkingen heeft, die

ds voor zekere Perfoonen fchynen bewaard

te zyn, leert ons de vordering der WeetenfchapT

pen, van oudsher, doch voornaaraelyk in deeze

en de voorgaande Eeuw, ten overvloede. De

Uitvindingen van de Lugtpomp, van de Barome-

ters , Thermometers, Vcrrekykers.pn Teleskoo-

pqn , van de Elektriciteit , inzondcrbeid de na-



•Hkt ek'riezen van *t KwiKZiLvm. 7^

tuurlykc, van hec maakcn van ^lagncccen door

Konft, van de Phosphorus, de Aidwaalii.g drf

Valle Scerrcn en vcelc andere Zaaleen
, getuigen

zulks. De wonderbaare bevriezing van 't Kwik-
zilver , onlangs door my ontdekt , zal niiüchicq

pok daar onder te tellen zyw. Wie, n^amelykj

heeft het Kvvik;iilvcr niet aangemerkt als een Lig-

haam , 't welk zynen Vloeijendcn ftaat behield

jcn akyd behouden zou in allerley trap van Kou-

de? En dit beredeneerde Denkbeeld, inder-

daad, mift zynen Grondflag niet, indien nien het

yerftaat van.deNatuurlyke Koude op deezen Aard-

kloot. Want , zo het gebeuren kon , dat 'er z^

groot een Natuurlyke Koude op onzen Aardbo*

dem ontftond en heerfchte, zou aanllonds dezel-

ve woeden ledig moeten worden, devvyideMcn-

fclK3n, Dieren en Planten, alsdan, noodwendig

vergaan , en de Oppervlakte van den Aardkloot

geheel veranderen zoude van toelfcind en gedaan-

te. Ik heb reeds , in eene Verhandeling over de

Trappen van Hitte , welken zekere Vogtcn en

Vloeiende Lighaamen verdraagcn kunnen totKoo-

kens toe; en over de Trappen van Koude, die

zy lyden kunnen en gcwoonlyk ondergaan, tot

dat zy Ys worden ; bcrigt gegeven , hoe 'er ver-

moeden was gcweelt, dat het Kwikzilver in eeni-

ge Barometers en Thermometers, in Siberië, be-

vroozen geweeft ware ; doch , dewyl het Kwik-
zilver, ingrooter trappen van Koude, vloeijen-

^e gebleeven was in andere Barometcrs.cn Tlier-

VI. Deel, mor-
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niometers, zo fchreeven wy die waargenomen

onbeweeglykheid en hardheid , waarfchynlyker-

wyze , toe , aan de vcrvalfching mee Lood of

Bismuth; zo dac dezelve niet voor een waaragti-

ge Bevriezing van 'c Kwikzilver gehouden kon-

de worden : maar nu is die buiten alle tegenfpraak

gefteld , na dat het zekcrlyk is gebleeken , dat het

Kwikzilver in zulke kleine Trappen van Koude,

fchoon natuurlyk zeer groot, niet bevriezen kan.

De Proeven, door ons genomen, om de bevrie-

zing van 't zelve voort te brengen , zullen dit zeer

duidelyk aantoonen; die wy nu getrouwelyk voor-

ftellen zullen; niet allen, wel is waar, maar de

zodanigen , die van eenig aanmcrkelyk belang zyn

en waar in zig nieuwe Vcrfchynzelen openbaa-

ren.

Op den 14 [2,5] Decemher des Jaars 1759, was

het, dat een hevige Koude ontftondt, van wel-

ke nooit de weergaa , zekerlyk geen grootere ,

hier te Petersburg, op de Akademie, waargeno-

men was. Tuffchen negen en tien Uuren , 's

voormiddags, naamelyk, fteeg de Koude tot 205

Graaden op de Thermometer-Schaal van del^ipe^

daar zy, te zeven Uuren, op j^oi Graaden was

geweeft; zyilde tot dien tyd toe de grootfte trap

van Koude, zo volgens de Waarneemingen van

Kraftius als de mynen (*). Te een Uuren 's

na-

Q*) Dkl'Islh hadt , weliswaar, reeds in de Maand

January 1733, op cenen Thermometer, een trap Koude

van
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namiddags tekende de Tliermometer , egter , we^
derom 197 Graaden. Ik was nu, reeds van den

7 C18] December af, bezig met het onderzoeken

der trappen van Koude , welke zekere vloeijende

Lighaaraen verdraagen kunnen, eer zy in Ys ver-

anderen: dit deed ik, ten deele om 't gene te

beveftigen, dat ik in de gezegde Verhandeling,

die aan de Akademie overgegeven is , heb voor-

gefteld ; ten deele om nieuwe Vogten , op wel-

ken van my tot nog toe geene Proeven genomen

waren , te onderzoeken ; aangezien men van dien

dag af reeds meer dan gewoon e trappen van Kou:-

de waargenomen hadt ; naaraelyk den 7 [18] van

189 Gr. den 8 [19] van 188 en 189, den 12 [25]

van 193 en 195, den 13 [24] van 181 en 191

Graaden op dien Thermom.eter,

Deezen uitfteekenden trap van Koude , van

205 Graaden , in de Lugt, oordeelde ik zeer be^

kwaam om tevens te onderzoeken , tot hoe verre

die Natuurlyke Koude door Konft vermeerderd

zou kunnen worden ; twyfelende niet , of de

Koude , door Konii gemaakt , zoude zo veel groo-

ter zyn, als de Natuurlyke Koude heviger was;

't welk ook eenigeProevenj te vooren door my
in 't werk gefield, reeds getoond hadden; ge-

]yk uit de aangehaalde Verhandeling blykt. Sterk

Wa.

^an 204 Graaden waarj;enomen,'doch op den zelfden tyd

rekende een andere Therniometer maar 202 Graaden-.

Zie zyn e Memoires, pag. 274,

VI. Deel.
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Water was , in de trap van 204 Graadcn , dicnf

het ,
gelyk de ingedompelde Thermometer toon-

de^ aangenomen hadt, ten grootltcn deelc be-

rroo'zen: het Ys vertoonde 'er zig in onder de

gedaante van Salpeter-Kry (tallen , die egter door

de Warmte aanftonds weder fmoken. Dit Sterk

Water, waar van de helft nog, gelyk in de Be-

vriezing gevvoon is, vloeibaar was, nam ik, en

. goot het over pp geftampr Ys , in die evenredig-

heid, welke Fahrenheit, de Uitvinder van Kou-

de düor Konft te maaken met Salpeter-Gceft , noa-

dig oordeelde. Vooraf had ik onderzogt , of de

Thermometer , het geftaropte Ys en 't Sterk Wa-
ter, den zelfden trap van' Koude hadden, en be-

vondt dien volmaakt gelyk, in allen, naamclyk

ran 204 Graaden , welke trap toen in de Lugt

plaats had. By de ecrfte opgicting daalde de Kwik
cngevaar 20 Graaden. Ik goot de Geeft af, vol-

gens de gewoonc manier, en herhaalde dit ver-

icbeide maaien , doch kon de Natuurlyke Koude

niet boven de 30 Graaden vergrooten: zo dat de

Kwik niet laager dan op 234 Graaden van onze

Schaal gezien werdt te daalen. Aangezien der-

halve Fahrenheit geen Koude door K!!onfta tot

grooter trap dan van 40 Graaden onder o van zy-

ïie Schaal,, die met de aio Graaden van onze Schaal

overeenkomt, heeft kunnen voortbrengen; noch

ook anderen , die deeze Proeven herhaald hebben >

(onder welken ik het my tot Écrc reken de ver-

maarde MRnncn , R-iaümür en Mussciienbroek y

by
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by naam te noemen} de Koude verder door Konft

hebben kunnen brengen; zo fcheelde het weinig,

of ik zou my men deeze Proeven te vrede gehou-

den (t) , en 't genoeg geagt hebben, dat de door

Konft gemaakte Koude van my 20 Graaden meer

was vergroot , dan iemaod voor my had kunnen

doen.

Dewyl ik, egter , de vrugt van deeze myne
Proefneemingen al te gering oordeelde , beÜoot

ikdezelven, doch op eene verfchiilende manier,

te vervolgen , en te beproeven, of ik niet de Kou-
de door Konft tot een hoogeren trap brengen, en

dus een grootere vrugt van mynen arbeid en de

koude , die ik had uitgeftaan , behaalen zoude mo-
gen. In plaats van het geftampte Ys, *t welk,

gelyk ik gezegd heb , nu voort was , nam ik

Sneeuw , en deed die in een ander fchoon Glas,

dat ik daar mede byna tot boven toe vulde; zo-

danig egter, dat ik tevens de Sneeuw zagtelyk

famendrukte. Vooraf had ik de Koude van de

Sneeuw met den Thermometer onderzogt , en die

volmaakt eveneens bevonden , als van de omrin-

gende Lugt , zynde toen 203 Graaden. Dewyl
dan

(t; Voornaamelyk , om dat my geflartipt- Ys ontbrak.
Over de Proeven, hier toe b^ehoorende, die van Reau*
MUR genomen zyn, kan men nazien de Hiftorie van de
Alcademie der Weetenfchappen van Parys , op 't Jaar

1734, en de genen, die Musschenb roek tot dien

einde in 't werk gefteld heeft, in Temcminibus Jcaiemixr
ikl Cimento , p. 174. i>. I.

VI. Deel.
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dan de SneeUw , 't Sterk Water en de Thermo-

meter , een zelfden trap van Koude hadden , ftak

ik denzelvcn in de Sneeuw, die in het Glas was ^

en Het 'er in 't eerft maar eenige Druppels, op

de plaats daar de Thermometer ingeiloken was,

jTT vallen ; waarop ik aanfton ds waarnam, dat dö

Kwik tot 260 Graaden , op onze Schaal , was

gedaald. Ik verheugde my over dien gewenfch-

ten uitflag, en word verfterkt in myne hope , dat,

indien ik de Proethecming verder voortzette, de

Koude, door Konft gemaakt, nog al meer zou

kunnen vergroot worden , en de uitkonill vol-

dcedt aan myne verwagting. Immers, toen ik

de Proef op die zelfde eenvoudige Manier her-

haalde ,
gierende alleenlyk een weinig groot er

veelheid Sterk Water in de Sneeuw , zag ik de

Kwik aanftonds tot 380 Graaden gedaald. Daar-

op dompelde ik den Thermometer, Voor dat de-

zelvcn dien hoogen trap van Koude geheel ver-

loor, in eenander Glas, met Sneeuw gevuld,

en in deeze derde Proefneeming daalde de Kwik

tot 470 Graaden op onze Schaal. Wanneer ik

zulk een verbaazende trap van Koude waarnam,

durfde ik myne Oogen naauwlyks betrouwen

,

en dagt, dat de Bol van den Thermometer ge-

broken ware: maar ik zag, met blydfchap, dat

de Thermometer, uit de Sneeuw gehaald zynde,

ongekwetfl-, doch tevens dat het Kwikzilver

o-eheel onbeweeglyk bleef, fchoon het reeds

over de twaalf Minuuten in de vrye Lugt was

ge-
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gcweeft. Ik bragc deezen Thermometer in ceft

Kamer, die tot 125 Graaden verwarmd was, en^

na verloop van eenigeMinuutcrt, begon het Kwilc-

zilver, zyne beweeglykheid weder aangenomen

hebbende, te ryzen. Om, nu , zeker te zyn^

of de Thermometer ook eenigzins benadeeld wa-
re, en of hy met myn gewoonen Thermometer^

daar ik de Waarneemingen op doe, nog volko-

men overeen ftemde, hing ik hém op de zelfde

plaats , daar myn gewoone Thermometer hing^

en^na dat omtrent 20 Minuuten verftreeken wa-
ren, was de Kwik weder gebragt tot den zelf-

den trap van Koude , als de Lugt ; zo dat metl

de beide Thermometers volkomen zag overeen-

ftemmen.

De Thci-mometer j dien ik gebruikte , hadt

cene Klootronde Bol, en de Schaal was in I20d

declen verdeeld , waar van 600 boven 't Merk-
teken ^ dat de Hitte van Kookend Water aan-

wyft j en 600 daar onder geteld werden. Dee-
zen Thermometer had ik reeds gebezigd om dé

Hitte van kookende Kwikzilver en Olicrt te on-

derzoeken. Een andere Thermometer was by
der hand, wiens Schaal, beneden o, maar 360
deelen bevatte. Hier mede herhaalde ik de Proef-

neeming, en aanftonds zakte het Kwikzilver der-

maate, dat het t'eenemaal binnen den Bol was

^

dien het niet eens volkomen vulde. In deeze

Klootfche Bol werdt de Kwik ook onbeweeglyk
gezien' , en , fchoon ik den Thermometer fchud^

VL Deel. F ét

4
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de, kon men geen beweeging daar in befpeureri^

tot dat dezelve, na 't verloop van omtrent een

Kwartier Uurs, in de vrye Lugc weder begon te

ryzen , en de Kwik fteeg in deezen Thermometer

tot veel meer hoogte, dan de trap van Warmte
der omringende Lugt vereifchte. Terwyl ik my
verwonderde over dit vreemde VerfchynzeU be-

fchouwde ik alles naauwkeurig , en vond dat 'ef

cenige Lugtbelletjes onder het Kwikzilver ver-

fpreid waren, 't welk in den anderen Thermome-

ter geen plaats hadt. Uit deeze en eenige ande-

re Proeven (want ze allen op te tellen zou overtol-

lig zyn) vond ikmy genoegzaam verzekerd, dat het

Kwikzilver, in de Thermometers , door de Kou-

de tot een vaft Lighaani geworden , en derhalve

waaflyk bevroozen geweeft ware. Want, aan-

gezien ik de vaftheid van de Kwik , buiten den

Thermometer, niet had kunnen zien en onder-

zoeken , om dat ik de Bollen niet breeken wilde

,

dewyl 'er geen andere by der hand waren ; zo heb

ik de Bevriezing van het Kwikzilvcr (legts als een

oogfchynlyke Waarheid, uit de Verfchynzelen

beflootcn zynde , voorgcfteld in de naaftvolgendc

gewüone Byeenkomft der Akademie, die den 17

{^2,8j December werdt gehouden : wanneer ik my-

nc Ontdekking, te gelyk met de zeer eenvoudige

Manier, die ik gebruikt had
,

getrouwel^k me-

dedeelde ; gelyk ook in de Petersburgfche Kou-

rant, No. 102 , de Bevriezing van 't Kwikzilver

flegts als een Waarheid , die met de grootfte blyk-*

baar-
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taartieid 'uit de Vetfchy-nzèlen' afgeleid Was ^ toöf-

gefteld wefdt.

Op dat ik ; derhalve ^ de Bevriezing vari 't

ivwikzilver door duidelyke en óntwyfelbaare On^

dervinding tot den uiterften trap van zekerlieid

mogt brengen j nam ik voor ^ de Thermometcrai

in het neemen van de naaftvolgendé Ptoevèn aari

ftukken te breeken^ ten einde de cigenfchap

van het bevfoozen Kwikzilver nader zoü kunnen

ónderzogt en ter toets gebragt worden; Dit Be-

fluit kon ik niet eer werkftellig maaken j dan deii

25 December [_c^jfafwary 1760^] uit hoofde dat 'et

niet eer andere Thermometers gereed waren ges-

maakt; De natuurlyke Koude, die in de Lugt

heerichte , \vas tuiTchen ne^en en tien Uuren ^

wanneer ik de nieuwe Proefneemingen deed, volr

gens myne Thermometer-Schaal van De/^l[]e, 195J

Graaden. Ik gebruikte de zelfde eènvoudigis Ma-»

hief i hoewel met eenigé verandering: naamelyk^

dat ik nu dén Thermometer eerft dompelde in eert

Glasj dat met zagtelyk famengedrukte Sneeuw

gevuld was ^ voorénaleer ik 'er Sterk Water in
'

liet druipen en over heen goot ; dan eerft in dé

Sneeuw Sterk Water goot, voor dat ik 'er den

Therhiornetef in ftak ; dan wedei- den Salpeter-

Geeft 'er eerft in deed. De Zaak komt altyd oji

een en 't zelfde uit^ gely^ iedereen zal toéftaan:

dewyl ailés éeniglyk afhangt van dé fmeltingedéf

Sneeuw doof het Sterk Watef, die een ieder ligt

bégrypt op even de zelfde Manier te moetetï ge»

VI. Dkel. f i betü-
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beuren , 't zy de Salpeter-Geeft 'er eerft ingegoo-^

ten en vervolgens Sneeuw 'er by gedaan worde,

'c zy de Sneeuw eerft in 't Glas zy geweeft: hoe-

wel fomtyds het één gemakkelyker is , en tot ee-

nig byzonder oogmerk bekwaamer , dan het an-

dere. Zo dra nu het Kwikzilver zo veel gedaald

was, dat het onbeweeglyk ftaan bleef, brak ik

den Thermometer-Bol, die reeds eenige Scheu-

ren gekreegen hadt, doch niettemin nog aan mal-

kander hing, en, dit gefchied zynde, nam ik waar,

dat de Kwik tot een vaft Lighaam geworden was>

doch niet geheel, want in 't middelfte van den-

Kogel werdt een gedeelte vloeibaar bevond€n. De

uitwendige verhevenronde Oppervlakte fcheen

volmaakt effen , doch de inwendige, die na het

uitloopen van 't vloeibaare deelholrond was over-

geblceven, vertoonde zig gantfch ongelyk, zo

dat dezelve uit kleine Bolletjes fcheen famenge-

fteld te zyn. Ik ftampte met den Stamper van een

Mortiertje, dat ik by der hand had, het Kwik-

zilver, en bevondt hetzelve vaft van zelfftandig-

heid en uitrekbaar ; de hardheid kwara my voor,

omtrent als di€ van Lood of een weinig minder;

waar van het, onder 't ftampen , ook de klank

gaf Ik kon de Plaatjes der geftolde Kwik, die

met het gezegde Inftrument uitgerekt waren, ge

-

makkelyk met een Pennemes fnyden: de Kwik

begon middelerwyl allengs weeker te worden,

krygende , na verloop van twaalf Minuuten en

meer , in de vryc Lugt , zyne voorige vloeibaar-

heid
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heid weder. De trap van Koude in de Lugt was

toen ter tyd 197 Graaden. De kleur van 't be-

vrooMn Kwikzilver verfchilde weinig van het

vloeibaare, vertoonende zigalshet allergiadftge-

polyfte Zilver ; zo in de verhevenronde Opper-

vlakte, als daar hetzelve dporgefneeden was.

Den volgenden dag, zynde de 26 \(i'January

1760] nam de Koude, die te agt Uuren 's mor-

gens 208 Graaden was geweefl: , tuflchen negen

en tien Uuren tot 312 Graaden toe. Deeze trap

van Koude , nu , was zo groot , dat zy den groot-

ften, dien men tevooren ooit waargenomen hadt,

7 Graaden overtrof. Dev/yl dan de buitenge-

meene Koude myn Oogmerk begunfligde, oor-

deeld£ ik op dien dag de Proefneemingen te moe-

ten vervolgen, ten deele om het voorgaande te

mogen beveftigen , ten deele om nieuwe Ver-

fchynzelen te ontdekken. In twee Thermome-
ters nam ik , ten opzigt van het bevriezen der

Kwik, even 't zelfde waar als den voorgaandeij

Dag, en het Kwikzilvcr was in de Bolletjes, die

ik brak , nog niet geheel tot een vaft Lighaam ge-

worden, hoewel 'er maar een klein gedeelte ^ veel

kleinder dan den voorgaandeu Dag, vloeibaar was
overgebleeven. Voorts heb jk het bevroozQti

Kwikzilver, op de zelfde wyze als den voorgaan-

den Dag , behandeld , met den Hamer geklopt

,

gcfneeden, en in alle opzigten wel even het zelf-

de waargenomen , doch geen klein verfchil open-

baarde zig ten opzigt van de nederdaaling van de

Vï Deeï. f 3 Kwik,
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Kwik, welke nooit van my yolkomcn eveneens-

is bevonden , noch in deeze noch in de voorgaan-

de en volgende Proefneemingen. Uit het gemel-

de i3lykt reeds , dac de Kwik in de eerfte Froef-

neeming maar tot 47oGraaden gedaald was, wan-

peer zy onbeweeglyk ftaan bleef, zonder kwet-

sing egtcr van het Bolletje ; in de Proefnecming

van den 55 [_^yamarv'] daalde zy tot 530, en in

twee Therniometers , op den volgenden dag, tot

J550 Oraaden, Doch, zo wel in de Thermome-

ters, die ik den 25 gebruikte, als in twee, die

ik den sö genomen had, kreegcn de Bolletjes eeni-

ge Scheuren j zy hingen egter nog aan een , zo

dat geen het allerminfte gedeelte van h Qlas af-

gefcheiden was, en dq bevroozen Kwikdigt fcheen

te kleeven aan alle gedeelten van ^ Bolletje. |n

veele volgende Proefneeraingen , voornaamelyk

met dit inzigt in 't werk gefteld , heb ik waarge-

nomen, dat de Thermometer altyd laager ftond,

wanneer het Kwikzilver geheelenal was geftold

,

dan wanneer 'er eenig gedeelte vloeibaar over-

blcief. Hy daalde doorgaans tot 680 en 700 Graa-

den , en nogthans waren de Bolletjes nooit zol-

der Scheuren ; ja hy is gedaald geweeft tot 800

en Verder tot 1500 Graaden("t) toe ; maar in dee-

ze.

(t) [Dit bedraagt 1588 Graaden onder p, volgens de

Schaal van Fahrenheit. Maar dewyl deeze groote ge-

talen, zo ivel ais de overigen, waar van de Heer Profes-

sor BuACN in dit Vertoog fp^reckt,naauwlyks te begrypea
.1 .->.....,.,.,.,.,.. , ... _^^^





PlXL.
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^e laatfte Proefneeming was het Bolletje geheel

^an ftukken , zo dat de Kogel van Kwik t'eene-

maal bevroozen 'er uit viel : door welken Val,

yan omtrent drie Voetpn hoogte ,de volmaakt ge-

ftolde

zyn zonder een bygevoegde Schaal ; 20 heb ik ten dien

einde, op Plaat XL, in Fig. i, de Afbeeldin? gemaakt

van een Thermometer, welke zo veel Graaden beneden

pkan bevatten, zynde inzonderheid ook tot Vergelyking

der Schaalen van De Vlfie en Fahrenbeit dienftig. Zoda-

nige of dergelyke Thermometers moeten te Petersburg in

dit geval gebruikt zyn. Fig. 2 is 'er een, daar de o van

f)e l'Ijle omtrent in 't midden komt, en waar op men niet

alleen de Graaden der Kooking van 't Kwikzilver, maar

pok die der Bevriezing van 't zelve zou kuiinen waarnee-

men. Omdeeze Thermometers, volgens de manier, waar

van de Heer Bkaun vervolgens fpreekt, zodanig te kun-

nen maaken , dat het verfchil van een Graad der hoogtp

|n de Pyp ojigevaar een tienduizendjle deel is van den ge^

heelen Inhoud des Thermometers , of van het Lighaam

des Kwikzilvers , onderftellende dat hy daar mede gevuld

was; zo behoeft men, een Pyp hebbende, welker holte

? Linie of .'j Duims wyd is, dezelve maar i Voet of 12

Duim lang te neemen, en een rond Bolletje daar aan te

foldeeren, welks holte n Liniën, of eigentlyk 10*- Linie

in middellyn heeft, of 't welk van buiten i Duim dik is

,

ftellende de Wanden van 't Glas op l Linie. Indien men
een Pyp heeft, welker holte maar i Linie wyd is, en 't

^elve ook omtrent 12 Duimen lang neemt, zo moet het

Bolletje van binnen een middellyn hebben van 7 Liniën,

pm in die zelfde proportie tot de Pyp te ftaan : zo , naa-

melyk, dat in de Pyp, vol zynde, ji van het Kwikzilver

en in 't Bolletje '1 vervat zyn, 't welk vereifcht wordt,

om de iroo Graaden die verandering in de uitgeftrekt-

Jieid van 't Kwikzilver te doen aanwyzen , tot welker be-

paaling zy gcf<;hikt zyn: want 1500 is s| yaa ipoop.]

VI. Deel. f ^
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Holde Kwik -Kogel een weinig plat geworden

was; doch in de naaftvoorgaande waren alleen

eenige brokken van het Bolletje uitgevallen.

Voorts zyn altoos , hoe grooter de Natuurlyke

Koude ware , zo veel te gemakkolyker
, (wan-

neer het overige gclyk ftond,) en vaardiger, de

Proefneemingen aan my gelukt.

Dat al het overige volkomen gelyk ftaa , is

noodzaakelyk; inzonderheid, dat de zelfde Sal-

peter-Geeft gebruikt worde. Hoe fterker , naa-

melyk, die Geeft was, hoe beter uitwerkingen

ik erlangde, Dus is de eenvoudige zuivere Geeft

van Salpeter altyd van minder uitwerking ge-

"Vveeft , in het voortbrengen der Koude, dan Sterk

Water, 't welk fterker is dan loutere Geeft van

Salpeter: doch de rookende Salpeter-Geeft deedc

rneer uitwerking, als fterker zynde dan Sterk Wa-
ter: hoewel, als ik de waarheid zal zeggen, dit

laatfte verfchil van uitwerking , ten opzigt van het

Sterk Water , indien hetzelve regt goed was , en

van dq rookende Geeft van Salpeter, my dikwils

niet zeer kennclyk voorkwam. Qndertuflchen

heeft de eenvoudige Salpeter-Geeft ook zyne uit-

werking aan my betoond en de bevriezing van de

Kwik te >veeg gebragt , door zekere Konftgreep
,

welke ik gdbruikte. Te weeten, dewyl dceze

loutere Salpcter-Gceft, met Sneeuw gemengd, de

|Cwik alleen tot 300 Graaden , en in vèrfcheide

Proeven een weinig laagcr , daalen deedt , zo

yulde ik , op do gewoone manier , zes Glazen

met
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met Sneenw, en, na dat ik den Thermometer in

het eerfte geftoken had, dompelde ik hem, zon-

der vertoeven, in het tweede, derde en vierde,

agter elkander , voor dat hy den aangenomen trap

van Koude merkelyk verloor j en , by de vierde

indompeling , was de Kwik bevroozen ; tervvyl

ik, by ieder nieuwe indompeling, den Thermor

meter laager had zien daalen. Het Sterk Wacer,

4at in het neemen der Proeven verfcheide maaien

bevroozen geweeft was , heeft, ontdooid zyn-

de, de zelfde uitwerking gedaan , als het vloei-

baare deel dat in ^t midden onbevroozen over-r

gcbleeven was. .. ^

Een ander vcrfchil der Verfchynzelen heeft zig

in verfcheide Proeven geopenbaard , ten opzigt van

de manier der daaling van de Kwik. Altoos is

het eene beftendige Waarneeming van ray ge-

weeft, dat de Kwik in 't eerft langzaamer, ver-

^^olgens met. een groote drift in de Thermome^

ter nederdaalde : doch 'er fchynt geen vaft bepaald

punt te zyn daar de fnelheid begint ; aangezien

v/y dezelve aanvang hebben zien neemen op v'er-

fcheiderley hoogten van den Thermometer, om-

trent 300, 350 Graaden en verder: ja in de aanr

gehaalde Proefneeming, wanneer de Kwik tot de

800 Graaden zakte, was zy genoegzaam regelmaa-

tig gedaald tot de 600 toe , op welken Graad zy

met een zeer groot geweld begon te daalen, zo

^at het Bolletje van den Thermometer brak, eu-

.VI. Deei,. r 5 de
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de Kwik was volmaakt geheel bevroozen. Eei^

ander verfchil, dat ik dikwils waargenomen heb,

verdient ook aangetekend te worden j naamelyk

dat, wanneer de Salpeter-Geeft 'er in gcgooten

werdt^ de Kwik in 't eerft begon te ryzen ; fchoon

de Salpeter- Geeft, de Sneeuw, en de Kwik in

den Thermometer, te vooren tot den zelfden trap

van Koude gebragc waren. Dewyl dit Ver-

fchynzcl alleen fomtyds voorviel, oordeelde ik

naauwkeurig te moeten letten op alle Omftandig-

heden : en dit fchecn my te gebeuren , zo menig-

maal ik 3terk Water goot op het Bolletje van den

*!Piermometer , dat niet geheel onder de Sneeuw

bedolven was, en dus vlak op het bloote Bolletje.

Voorts is een verfchil aanmerkenswaardig , dat my
tweemaal gebeurd is: te weeten, dat de Ther-

mometer, uit het mengzel van Sneeuw en Sterk

Water reeds uitgehaald , evenwel in de vrye Lugt

voortging te daalen, ja tot het punt der bevriq-

zinge van de Kwik toe (f).

Ten opzigt van verfcheiderlcy Thermometers

Ijeb ik geen verfchil der Verfchynzelen kunnen

•waarneemen: want, het zy ik ze die langer of

korter waren gebruikte j het zy de Pypen vqn

Bq-

(t) [Een dcrgelyU Verfchynzel heeft de Heer Gmelim

in Siberië, en de Heer Maupertlms in Lapland waarge-

nomen. Zie het V. Deel deeaer Uitgezog:te Verhandelin-

gen, bladz. 133. Wat 'erwaarfchynlyk de reden van gz-

wcelt zy, a*l de Heer Briun in 't vervolg verhaalcp.j
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Boheemfch Glas ^ of van ^c gene dat hier gemaakt

wordt j
yan llcgter of beter foort, beftonden,

hebben, in gelyke oniftandigheden , de Thermo-

nieters altyd de zelfde Verfchynzelen en eenerley

uitwerkingen yoortgebragt;' hoeAvel, naar hét

verfchil van Glas, des^elfs famentrekking, dien*

het in zulk een trap van Koude zeer groot moet

ondergaan ^ noodwendig verfchillende moet ge-

weeft zyn. Poch , indien ik dezelven vulde met

verfchillend Kwikzilver , openbaarde zig eeii

gantfch kennclyk onderfcheid.

Wy hebben , naamelyk , ten decle gewoon
Kwikzilvcr, zo zuiver egter, als het te bekomen

was
,
gebruikt , dat wy zelf ook op de gewooné

wyze , met drukkinge door Leder en zyginge

door Hairbuisjes, zodanig gezuiverd hebben , dat

het by uitftek zuiver fchecn ; ten decle hebben

wy Ewikzilver genomen , dat uh Suhlmaat ge-

haald was. Dit laatfte, hoewel zonder twyfel

zuiverer dan het eerlle , dewylraen het voor 't al-

lerzuiverfte gewoon is te houden, heeft my egter

zekere logheid gcfcheeneu te toonen; ten minfte

waren de 'thermometers^ met de laatfte foort van

l-Cwik gevuld, traager en langzaamer in 'tdaalen,

dan anderen; ja, in zekere Thermometer, met
zodanig Kwikzilver, was de daaling niet alleen

by uitftek traag , maar ik heb daar in de Koude
piet over de gooGraaden kunnen vermeerderen;

fchoon anderen, in de zeli'de omftandigheden , tot

de Bevriezing toe gedaald waren: doch jn kleinef-

VI. Deel. m
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re Thermometers is dit onderfchgid by my zo ken-

nelyk niet befpeurd. Dcezc myne Waarneemin-

gen , egter , komen my naauwlyks voldoende

voor , om vaft te (lellen , dat hetzelve beltendig

en altyd dus zy ; zulks fchynt nader Onderzoek,

in 't vervolg, te vereifchen, In alle de Thermo-

meters , egter , die met tfitgehaald Kwikzilver

door my gevuld waren, heb ik zekere aanklee-

ring aan het Glas ontdekt, zo dat de Kwik zig

als Smeerig vertoonde. Naauwlyks, egter, zal

men hem moeten agten van de Waarheid ver-

bylterd , die ftaande gelieft te houden , dat in 't

algemeen het Kwikzilver zo veel gcmakkelyker

bevrieft, als hetzelve onzuiverer , in tegendeel

20 veel ongemakkelyker , als het zuiverer zy.

Dit zyn de voornaamlte verfchillendheden der

Verfchynzelen , die my in de Proefneemingeri

met Thermometers voorkwamen. Doch wy heb-

ben ook anderen in 't werk gellcld, daar het Oog-

merk niet toeliet Thermometers te gebruiken.

Dat in de bevriezing van Waterige Vogten

de Oppervlakte verhevenrond wordt, leert de

Ervarenheid iedereen. Dit is , egter
,
gelyk men

weet, niet evenzo in deOIieagtige Vloeilloffen

,

van wdke, indien zy door Koude verftyven , de

bovenfte Oppervlakte een weinig hol wordt, ge-

lyk Smeer, Wafch en anderen ons, zo wel in 't

dagelyks gebruik als in de Konftige bereidingen

leeren; de Zwavel uitgezonderd. De reden gaf

van vooren reeds genoegzaam ac\n de hand ,dat het

Kwik-
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Kwikzilver , in de bevriezing , een bolronde Op-*

pervlakte aanneemen zoude , wegens die zo uit-

fteekende verdikking, welke het ondergaat , even

als de overige Metaalen, tot vloeijinge gebragu

door Vuur, indien men Yzer, Bismuth en Spies-

glas uitzondert , wanneer zy wederom, in zekere

trap van Koude, uit den ftaat van Vloeibaarheid

in dien van Vaftheid overgaan ^ een bolronde Op-

pervlakte aanneemen ; 't welk een noodzaaklyk

gevolg is van de grootere famentrekking en ver-

dikking. Ik heb een omgekromde of dubbelde Fyp

genomen , welker holte overdwars de wydte hadt

van een zesde Duims, en daar Kwikzilver in ge-*

gooten , zo dat de hoogte van twee Lynen was

;

welke Fyp ik gedompeld hebbende in een meng^

zei van Sneeuw en Salpeter-Geeft, nam ik waar,

dat in 't eene uiterfte het Kwikzilver geheel be-

vroozen ware , met een holle Oppervlakte >

doch in 't ander uiterfte alleen zodanig bevroo-

zen , dat bet middelfte nog vloeibaar was. Ik

heb gemaakt, dat het vloeibaare deel door de hel-

ling van de Fyp 'er uitliep, en, dit gefchied zyn^

de, vertoonde de bevroozen Kwik, in dat ge-

deelte , een Buisje van binnen hol en oneffen ^

terwyl het andere end door 't uitloopen van de

Kwik niets leedt, als zynde geheel vaft. De
zelfde uitkomften hebben wy dikwils ook in an-

dere Werktuigen, enkeldc Pypen en Glazen Bol-

letjes , met Kv/ikzilver half gevuld, waargenomen.

Nu moeten wy , nog eens, de tot dus verre op-

VI. Deel. ge-
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getelde Verfchyn zelen wat naamvkeuriger bé-

ichouwen en verklaarcn ,• overweegende tevenS

wat 'er uit af te leiden zy. In de eerfte plaats ont-

dekt men klaar , dat de Warmte alleen de oor-

7.aak is der Vloeibaarheid van 't Kwikzilver ; zo

wel als van 't Water en andere Vogten. Indien

"^er dan een Ligbaam in 't Heel-al is , daar zo groot

een trap van Koude heerfcht , die het Kwikzilver

doet ftremmen , kan men niet t wyfclen, ofde Kwik
moet aldaaf zig een even vaft Lighaam vertoo-

nen , als de overige Metaalen op onze Aardkloot,

ïcn anderen blyktj dat de Kwik waarlyk en ei-

gentlyk bevrieften tot een foort van Ys overgaat;

hoewel het Kwikzilver-Ys ^ van het Ys uit Wa-
ter en de Waterige Vogten geformeerd , eeniger-

maate verfchik. Het denkbeeld der Bevriezing

fluit zekerlyk niets anders in^ én kan niets anders

influiten ; dan een overgang der Vogten uit den

ftaat van Vloeibaarheid in een ftaat-van Vallheid of

Samenpakkinge , door de Koude alleen veroor-

zaakt
;
gclyk blykt uit allé byzöndere Gevallen

en Voorbeelden : weshalve het denkbeeld van Ys
aan geen by zonder Lighaam is verknogt. Wor-
den Water en Waterige Vogten örii eenige ande-

re reden bevroozen en Ys genoemd ^ dan om dat

zy door de Koude tot famengepakté ^ vafté en

hardeLighaamen geworden zyn? Te rcgt zal dan

aan alle Vloeibaarc Stoffen, van Welk Geilagt ook

zyndÈ , om de zelfde reden een waarc en eigcnt-

lyke Bevriezing toegefchrecven moeten worden ^

in-
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indien zy door de Koude vaft- en hardheid Ver-

krygen : want aan 'c gene de Bepaaling voegt zal

't bepaalde niet kunnen misftaan. Maar, gelyk

de Vloeibaare Lighaamen zelf verfchillen , moet

derzelver Ys ,
gelyk het gewoonlykis, ook ver-

fchillende zyn. Hierom vertoonen de Olieagtigé

Lighaamen j door Koude verhard zynde, een an-

dere foort van Ys, dan het Ys van Water is, 't

welk zelf ook zig in eene andere gedaante voor-

doet , naar dat het uit Verfcheiderley Geeften,Wa-
ter, waar in Zouten ontdaan zyn, en anderen,

is geformeerd. Men zal het egter als een onaf-

fcheidelykc Eigenfchap vim 't Ys aanmerken , té

dryven in het Vogt , waar uit het is geboorenj

als ook broofch te zyn en niet uitrekbaar. Indien

het eerfte verdaan wordt van Water-Ys, kart

zulks in zo verre toegeftaan worden, als men ^ tot

heden roe, geen Ys uit Water gebooren, 't zy

Natuurlyker wyze ^ ^t zy door Konfl: voortgc-

bragt, gevonden heeft, 't welk niet dreef op zyn

Water: maar dit behoort niet tot het Wezen
van het Ys: *t zelve kan dryven en niet dryven;

het is nogthans en blyft daarom Ys. Ook ftel ik

niet buiten bedenken ^ dat 'er nog wel eens Ys
verkréegen zal worden, 't welk niet op 't Water
dryft ; wanneer nien grooter Konft , dan tot dus

verre, düar toe gebruikt. Derhalve rhoet mën
het dryven van 't Ys op 't Water niet nis een

Weezentlyke, maar toevallige Eigenfchap of ge-

fchiktheid, aünmerken. Even 't zelfde, nu, kan

VI. Deei^
, ^ ge-
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gezegd worden van de Broofchheid, die weleer!

Eigenfchap van het Water-Ys^ maar, tenopzigt

van 't Ys in 't algemeen , alleen een gefchikt-

heid, niet tot het Wezen behoorende, kan zyn.

Daar kan dan Ys zyn j 't zy uitrekbaar
, gelyk

van 't Kwikzilver, 't zy niet, gelyk uit andere

•VloeiftofFen. Alle Metaalen maaken , zo veel

hunne Vaftheid betreft, Ys uit: zo ook Wafch,

Smeer, Glas en anderen ; in 't algemeen zyn alle

vafte en harde Lighaamen, die door de Hitte tot

vloeijing gebragt kunnen worden , niets dan een

foort van Ys.

Gelyk dan 't Water , met regt ^ gefmolten Ys

genoemd wordt, dcwyl het inderdaad nieis an-

ders ïs; even zo weinig kan men met reden twy-

felen, of het gewoonc vloeijend Kwikzilver is

gefmolten Ys van Kwik. Deszelfs Natuurlyke

ftaat, derhalve, moet Vaftheid, geen Vloeibaar-

heid zyn, dewyl deeze door de werking van 't

Vuur en Hitte wordt veroorzaakt, even als in

de overige VloeiftolTen , van welken , buiten twy-

fel ,
geen , uit haar eigen aart , een Vloeijend

Lighaam is. Het Kwikzilver wordt derhalve
j

even als andere Metaalen, door 't Vuur tot een

Vloeijend Lighaam gemaakt: met dit verfchil al-

leen , dat een zeer kleine trap van Hitte tot des-

zelfs fmeking vereifcht vi^orde. Het blykt dat

de Metaalen, in zekere bepaalde trap van Hitte^

fmeken en beginnen te vloeijen, die egter in ver-

fchillende Metaalen verfchillende is; gelyk op de

420'



ttJ «TYF WORDEN VAN *T KwiKZILVER. 9^

42,0 Graaden van den Thermometer -Schaal van

Fabren'.:elt zuiver Tin ; op de 550 zuiver Lood;

op de 470 zuivere Bismuth : of, volgens onze

Waarneen-jingen" , wordt het Lood vloeibaar oj»

de 320 Graaden boven o van onze Schaal, dat met

de 596 van Fahrenkit overeenftemt : het Tin op

de 170, dat is 41Ó, en 't Bismuth op de 235^

zynde 494 Graaden volgens de Schaal van Fah^

renheh. Doch dat het Spiauter een grooter trap

van Hitte vereifcht , dan kookend Kwikzilver

heeft, leert ons de Ondervinding. Indien het

dan naauwfceung bleek , op welken trap van Hit-

te 't Kwikzilve'. bevroor en derhalve een vaftLig-

haam begon te worden , zou men ook kunnen

weeten, op welken trap het wederom vloeibaar

en als uit de dood tot herleeving gebragt werde.

Want, gelyk Water op de 150 Graaden in Ys

overgaat , zo ontdooit hetzelve weder byna op

den zelfden trap van Warmte en de Metaalen be-

ginnen weder te ftoUen op nagenoeg een zelfden

trap, waar op zy beginnen te vloeijen. Edoch,

uit het reeds gemelde blykt , dat hier een groo-

ter ruimte is , dan dat zodanig een trap bepaald

zou kunnen worden : terwyl het egter buiten

twyfel fchynt te ftaan, dat daar toe geen grooter

Warmte , dan van 469 Graaden , volgens onze

Schaal, Vereifcht worde; aangezien 't nly nooit

gelukt is, op minder dan dcezen trap eenig te-

l^ken van Bevriezing in het Kwikzilver tebefpeu-

ren. Hier uit volgt verder, dat de verdikking

VL Deel. G of
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of famentrekking , en derhalve de vermindering

der Klomp van 't Kwikzilver in uitgeftrektheid

,

wel zeer groot is ,
('t welk uit de laage zakking

van de Kwik in den Thermometer , toen dezelve

bevroor 5 ten overvloede blykt,) doch hoe groot

deeze vermindering der uitgeftrektheid van 't

Kwikzilver zy , kan , wegens de gezegde rumite

,

niet naauwkeurig bepaald worden ; 't welk ook

de reden is, dat wy deszelfs Gewigt , of bctrek-

kelyke Zwaarte , in dit Geval, niet juiftelykbe-

paalen kunnen.

Dewyl, hoe meer vermindering van uitgeftrekt-

heid in de Klomp van 't Kwikzilver plaats heeft,

deszelfs betrekkelyke Zwaarte zo veel meer moet

toeneemen ; zo blykt , dat het Gewigt van 't

Kwikzilver, iu deszelfs Bevriezing, nader ko-

men moet aan dat van 't Goud, dewyl het, reeds

in den ftaat van Vloeibaarheid , het naafte van al-

le Metaalen daar aan komt, indien men de Plati-

na^ een half Metaal, 't welk voor weinige jaaren

in Amerika ontdekt isj met rekent; welker be-

trekkelyke Zwaarte tot Water vi^ordt gezegd te

zyh ,als 182 tot 10 of 18 > tot i. Ingevalle men,

nu, tot een middel-getal voor het Punt der Be-

vriezing van 't Kwikzilver 650 Graaden neemt,

zal de vermindering van deszelfs uitgeftrektheid

zyn ,-? + ïT of iU van de Klomp , en derhalve

;zal deszelfs Gewigt ook zo veel vergroot zyn;

naamelyk van die uitgeftrektheid , welke het

Kwikzilver in de Hitte van kookend Water heeft,

af
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af gerekend ; maar van deszelfs uitgeftrektheid in

de trap van Koude, wanneer Water bevrieft,

alleenlyk ïS deel. Men begrypt naamelyk en on-

derftelt , dat de geheele Klomp van 't Kwikzil-

ver, in den Thermometer, in loooo deelen zy

gefmaldeeld , en dan zyn de Graaden van den

Thermometer tienduizendfte deelen van de famen-

trekking en verdikking van het Kwikzilver; zo

dat, by voorbeeld, de 200 Graaden te kennen

geeven dat de verdikking tot fl gefchiedzy: de-

^yl T0555- ^ -jl^ ^ Te is ^*).

Met reden mag hier gevraagd worden , welke

de oorzaak van die ruimte zy ? MilFchien loe-

pen daar toe verfcheide redenen famen. Want,
voor eerft, is uit het voorgemelde blykbaar, dat het

Kwikzilver niet altyd geheel bevroozen geweeft,

maar dat dikwils een grooter of kleiner deel van

't zelve vloeibaar gebleeven zy. Daar moet dan,

noodwendig, een grooter verdikking en vermin-

dering der uitgeftrektheid van 't Kwikzilver plaats

gehad hebben toen het geheel, dan toen het ten

deele bevroozen was; derhalve heeft, in de ge-

deeltelyke Bevriezing , de Kwik zo laag niet kun-

nen daalen, dan in de geheclyke. Ten anderen,

kan en moet in deeze laatfte ook een verfchil be-

dagt en begreepen worden. De meefte Metaa-

len ,
gel^k zy door de Warmte zo veel meer wor-

den

() Zie de Memiires van Monfr. de l'Isle, pag.

2é7, &c.

VI. Deel. G a
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den uitgezet, als die Warmte grooter is, tot dat

,

zy, in den itaat van Vloeibaarheid , den grootften

trap van uitrekking bereiken ; zo vi^orden dezel-

ven ook, hoe grooter de Koude is, aan welke

zy bloot gefteld zyn , zo veel meer lamengetrok-

ken en verdikt. In het mengzel,nu, van Sneeuw

en Salpeter-Geeft, kan grooter of kleiner trap zyn

van Koude, en dit bevindt men inderdaad. Ge-

fteld, dat de Koude veel grooter zy, zelfs dan

tot een geheelyke Bevriezing wordt yereifcht

:

zulk een Koude zal het Kvvikzilver niet alleen

doen bevriezen , maar door zyne overmaat ook

het bevroozen Kwikzilvcr meer verdikken , en

deihalve de uitgeftrektheid verminderen. Dit on-

derfcheid, egter, kan zo aanmerkelyk niet zyn

in de Thermometer.

Doch veel kennelyker onderfcheid moet 'er

ontllaan , indien het gebeurt , dat het bovenfte

deel eerft begint te bevriezen , zo dat het tevens

het dunne Buisje van den Thermometer verftoppe.

Tweemaal is my voorgekomen , wanneer ik het

Bolletje eerft in de Sneeuw begraven had, en ver-

volgens in de Sneeuw, boven het Bolletje, den

Zuuren Geeft goot ; 't is my gebeurd , zeg ik

,

dat hét bovenfte deel geheel bevroozen ware , ter-

wyl het onderfte nog ten grootften deele vloeibaar

was. In dit Geval, derhalve^ moet d$ Kwik
laager of minder laag zakken , naar dat de Bevrie-

zing in het Hairbuisje ralTer oflangzaamer gefchied

zy. Het kan dan ook niet zyn , of naar de ver-

fchil-
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fchillende manier van Bevriezing enden verfchil-

lenden trap van Koude moet altoos eenig verfchil

in de daaling van de Kwik ontltaan , welke de

allernetfte bepaaling van het Punt der Bevriezing

verbindere. Wy hebben gezegd , dat , buiten

twyfel, fomwylen, in de Koudmaakendc ver-

menging een grooter Koude gebooren wordt, dan

noodig is tot de bevriezing van 't Kwikzilver.

Dit kan wel, van agteren, door de Ondervin-

ding nog niet worden aangetoond , om dat ons

nog Thermometers , om zulks te onderzoeken
,

ontbreeken; doch men fchynt hetzelve, met veel

waarfchynlykheid , uit de Verfchyn zelen, of uit

de meer en minder fnelheid van daaling, te mogen
befluiten.

Het Kwikzilver , tot een vaft LJghaam bevroo-

zen zynde, kan, gelyk uit zig zelve blykt, niet

anders dan ophouden de Maat te zyn van de

Warmte in de Thermometers ; dewyl het op-

houdt zig behoorlyk famen te trekken en uit te

zetten, en de Graaden van Warmte en Koude
niets anders zyn dan trappen der uitzetting en fa-

nientrekking van 't Kwikzilver en andere -Vloei-

ftofFen, onder welken voornaamelyk deWyngeeft
uitmunt, 't Is noodig, dat deeze famentrekking

en uitzetting, van 't Kwikzilver en andere Vloei-

ftoffen, in evenredigheid gefchiede, 't geen men
altyd in 'tmaaken der Thermoraeter-Schaalen on-

derftelt, anders zouden dezelven niet in gelyke

deelen kunnen worden verdeeld. Of,' nu, ineen

VI Deel. G 3 zo
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zo bovenmaatige Koude, de famentrckking en

uitzetting nog regelmaatig en in evenredigheid ge-

fchiede, meen ik dat men niet zonder reden mag

in twyfel trekken : immers ik heb bevonden , dat

de famentrckking en uitzetting van den Wyngeeft

met die van 't Kwikzilver ^ in grootere trappen,

gantfch geene overeenkomft had. Ik nam drie

Thermometers, gevuld met meer dan eens over-

gehaalde Brandewyn , die anders genoegzaam net

overeen kwamen met Kwik-Thermometers; en

dezelven , te gelyk met een Thermometer die

half vol Kwikzilver was , in onze Koudmaaken-

de Stoffe geftoken hebbende, nam ik waar^ dat

het Kwikzilver bevroozen ware, terwyl, daar-

entegen, die allerzuiverlte Wyngeeft naauwlyks

tot 300 Graaden was gedaald.

De daaling van de Kwik, derhalve, fchynt

,

inzonderheid wanneer dezelve met geweld be-

gint, geen evenredigheid van famentrckking meer

in agt te neemen. Dit is , ten minfte , uit de

Waarneemingen zeker , dat de eenftemmigheid

der Kwik-Thermometeren , met de genen die

met Wyngeeft gevuld zyn, in de hooger trappen

van Koude geheel verdwyiit. Uit de Waarnee-

mingen, hier bygebragt , openbaart zig verder,

dat de Koude, die genoegzaam is om 't Kwik-
zilver te doen bevriezen, niet altyd genoegzaam

is tot bevriezing van den door vcrfcheide O ver-

haalingen zeer zuiver gemaakten Wyngeeft : ter-

wyl egter 't Kwikzilver zou kunnen fchvnen van

alle
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alle VloeiftoiFen de grootfte Koude tot bevriezing

te vereifchen. Daar uit kan verder beflootcn wor-

den, dat de Thermometers, met Alcohol gevuld,

kunnen dienen om de meer of mindere Koude in

de Koudmaakende Stoffe te kennen te geeven

,

hoewel zy de nette Maat van Koude niet bepaa-

len. Zy kunnen derhalve de plaats vervullen van

Thermometers, uit vafte Lighaamen beftaande,

tot zo lang dat wy 'er bekwaame van zulke Stof

toe hebben.

Het boven aangetekende Verfcliynzel van de

aanhoudende daahng der Kwik , in de Thermo •

meters, in de vrye Lugt , komt garitfch tegen-

ftrydig voor ; dewyl de Koude , die in de vrye

Lugt heerfchte , altyd veele Graaden minder is ge-

weeft, dan die van onze Koudmaakende StotFe.

Geen andere reden fchynt daar van te zyn, dan

de voortgang der fmeltinge van de Sneeuw, die

aan den Thermometer kleefde. Want, dewyl de

Koude niet van de Koudmaakende Stoffe voortge-

bragt wordt , dan voor zo verre 'er eene fmelting

en vermenging der Stoffen gebeurt, fchynt inder-

daad zodanig eene uitlleekende Koujie , die de

Kwik nog in de vrye Lugt doet daalön , uit geen

andere oorzaak te kunnen ontftaan. Nog won-
dcrlyker komt het Verfchynzel voor , dat de

Kwik fomtyds eerft ryft en daarna weder begint

te zakken , tot dat de bevriezing plaats grype.

Ook heb ik meer dan eens bevonden, dat, by

een nieuwe ingieting en indruiping van den Geeft,

VL Deel. ^.4 d*
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de Kwik weder begon te ryzen , fchoon zy reed«

te vooven byna tot aan het punt der Bevriezing

toe gezakt was. Men vraagt : waarom dit ge-^

fchiede? Het heeft my gefcheenen meeft te ge-

beuren, wanneer ik 'er een weinig grooter veel-

heid van Geeft ingoot, zo dat dezelve onmidde'yk

ra'^kte aan het Thermometer-Bolletje. Het Wa-
ter , dat aan hetzelve kleefde , fchynt, vooreerft,

daar van de oorzaak te zyn ; dewyl het blykt , dac

de Salpeter Geeft Water verwarmt en Sneeuv/

koud maakt. Indien, nu, voor de tweede maal

Geeft gegooten wordt in de Koudmaakende Stof-

fe, zo is, door he: fmelten van de Sneeuw, het

mengzel reeds Waterig geworden. Ten ande-r

ren: wanneer de Salpeter Geeft het Bolletje van

den Thermometer , die by de tweede of derde

ingieting reeds aanmerkelyk koud gemaakt was,

komt aan te raaken, zo ziet men ligt, dat het

ICwikzilver moet ryzen ; dewyl deeze Geeft,

die op nieuws ingegooten wordt, veel minder

koud is, dan het Kwikzilver, dat in de Ther-»

niometer reeds koud gemaakt was.

Wy hebben voorheen gemeld , dat Sterk Wa-
ter en de rookende Salpeter -Geeft bckwaamer

zyn om een uitfteekende Koude, en wel zulk

eene, door welke het Kwikzilver bevrieft, voert

te brengen. Hier voegen wy 'erby, dai wydie

beiden bevonden hebben de bekwaamften te zyn

van alle Geeften ,
ja van alle Stoffen , die in ftaat

^yn om de Konftige Koude te verporzaaken.

Door
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Poor veele Proeven hebben wy de kragt onder-

zogt van andere 2^uure Gecften. Eerll namen wy
Olie van Vitriool, 't vi^clkmenin 't algeracen er-

kent het fterklte Zuur te zyn. Dewyl, nu , Sterk

Water om geen andere reden boven de enkele

Salpeter-Geell fehynt te moeten gefteld worden

in 't voortbrengen der Konftige Koude, dan om
dat het fterker is j . zou de Vitripol Olie , als het

fterkfte en befte van alle Zuuren , in het doen ba-

vriezen van de Kwik ook van de grootfte uit-

werking zyn moeten. Maar de uitkomft voldeedc

niet aan de verwagting. Nooit heb ik met dir

Zuur het Kwikzilver kunnen doen verftyven, en

de Koudmaakende Stqffe, meq Vitriool-Olie be-

reid, bragt altyd minder Koude voort, dan die

bereid was met Sterk Water. Men merkt wel-,

. dat deeze Olie zeer kragtig werkt op de Sneeuw,

dewyl zy, de Sneeuw aanraakende, ,die op ^
oogenblik zodanig doet fraelten , dat dezelve ^als

tot niets gebragt fehynt te zyn ; maar deeze zel-

ve fmeking , zo oogenbjilckelyk gefchiedende

,

fehynt de oorzaak te zyn , dat 'er zulk een uit-

muntende KoU'.ie niet voortgebragt worde, daq

door middel van Sterk Water , wanneer de Smel-

ting langzaamer gefchiedt; terwyl de mededeeling

. der Koude aan 't Gks van den Thermometer en

aan 't Kwikzilver zelf, 'zo fchielyk niet gefehie-

den kan : want de trappen van de grootfte Kou-
de kunnen niet langer duuren dan de grootfte Smel-

ting duurt. Hierom behoudt weczendyk de

VI. Deel. G
^ Koud-.
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Koudmaakende StofFe wel lang een grooter trap

van Koude, dan die in de Lugt heerfcht, maai-

de hoogfte Koude verdwynt doorgaans op ftaande

voet. Behalve de Vitriool-Olie heb ik andere

Zuure en niet Zuure Geeften onderzogt, om de

uitwerking te kennen, welke zy in 't voortbren-

gen van de Koude zouden hebben. Met naame

heb ik gebruikt. Geeft van Zee-Zout, van Sal

Armoniak, gezoeten Geeft van Vitriool , het Pyn-

ftillend Vogt van Hoffman^ het zogenaamde Vogt

van Bejiuchef of van de Ja Mom ; overgehaalden

Azyn , Geeft van Zwavel , allerzuiverften Wyn-
geeft. Geeft van Hertshoornen. Dat in alle dee-

ze Vogten kragt zy , om , wanneer zy met Sneeuw

gemengd worden, Koude voort te brengen, kan

en moet zeer wonderlyk voorkomen; nietcemin

is, inderdaad, uit ontwyfelbaare Proeven, die

van my tot dit einde in 't werk gefteld zyn-, ge-

bleeken, dat zy daartoe, het eene minder het

ander meer, vermogen hebben.

Alzo het oogmerk , in deezen , alleen was

,

de verfchillende kragt van de gemelde Vogten te

onderzoeken , die zy in 't voortbrengen der Kou-

de hebben mogtcn: oordeelde ik een middelmaa-

tigen trap van Koude jn de Lugt daar toe genoeg-

zaam. De Thermometer ftondt op 159 Graaden,

en geduurendc de Proefneemingcn veranderde het

een weinig, zodat hy op 't end derzelven 155

Graaden tekende in de vryc Lugt. Het flot der

Proefneemingen komt hier op uit. Geeft van Zee-

Zout,
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Zout, by de Sneeuw gegooten, heeft de Na-

tuurlyke Koude 30 Graaden vergroot : Geeft van

Sal Armoniak heeft 10 Graaden Koude voortge-

bragt: Olie van Vitriool 35 Graaden; roukende

Salpeter-Geeft 58 Graaden: Sterk Water 40: lou-

tere Geeft van Salpeter 30: overgehaalde Azyn,

gelyk ook Sap van Citroenen, gaf geen aanmer-

kelyk verfchil : ^gezoete Vitriool- Geeft 20 Graa-

den: het Pynftillend Vogt van Hoffman 32: het

zogenaamde Vogt van Befluchsf ook 32 : Geeft

van Hertshoornen 10: Geeft van Zwavel 10: al-

lerzuiverfte Wyngeeft 20, gekamferde 15, Fran-

fche Brandewyn 12. Ja ook de Wynen bragtcn

gewoonlyk eene Koude van 6, 7, 8 en meer

Graaden voort. Dat debrandbaare Geeften Kou-

de voortbrengen kunnen en zulks inderdaad doen,

is met reden te verwonderen, dewyl de allcrzAii-

verfte Wyngeeft zelf een vloeibaar Vuur fchynt

te zyn: doch die verwondering zal ophouden,

wanneer men zig de voorheen van ons bygebrag-

te oorzaak der Koude herinnert, te weeten de

fmekinge der Sneeuw van een Vogt en deszelfs

menging. Aangezien nu de Brandewyn, en de

Wynen zelfs, in ftaat zyn om de Sneeuw te

fmelten en zig daar mede te vermengen , behoeft

men zig niet Janger te verwonderen , dat dczel-

vcn een nieuwe Koude voortbrengen kunnen.

Alle Geeften _, derhalve, die de Sneeuw fmel-

ten en zig daar mede vermengen kunnen ^ zo dat

VI. Deel. zy
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zy te üimen een derde Vloeiftof manken , moeten

geagt worden bekwaam te zyn om de Koude te

vermeerderen. De vermenging , nu, wordt zo

weidaar toe vereifcht als de fmeking. Daar zyn,

raamelyk, andere Zwavelagtigc Vloeiftoffen,ge-

lyk de gedeftilleerde Oliën, die de Sneeuw wel

fmelten, maar, alszy gefmolten is, niet met de-

zelve gemengd kunnen worden, en hierom doen

zy ook geen uitwerking in het voortbrengen der

Koude. Wy hebben , tot dien einde , Proeven

in 't werk gefield met Olie van Kruifemunt,

Thym, Terbenthyn, Barnfteen en anderen : wy
namen wel eenige fmelting van de Sneeuw, maar

in 't geheel geen Koude waar *, 't welk van geen

andere oorzaak afhing en afhangen kon, dan dat

deeze Oliën zig met de gefmolten, Sneeuw niet

mengen, noch met dezelve een derde Vloeiftof

maakcn konden. Indien het nu vreemd voor-

komt, dat deeze Vogten, inzonderheid de Vuur-

vattende en gegifte Geeften , Koude voortbren-

gen; moet het nog veel vreemder fchynen, wan-

neer men aanmerkt dat de meeften derzelven , in

Water zynde gegooten, geen Koude, gelyk in

de Sneeuw, naar Warmte veroorzaaken , en der-

halve van een gantfch ftrydige uitwerkii.g zyn in

jeene zelfde Stolfe: want, wat is Water anders,

dan gefmolten Sneeuw? Dus brengt eene zelfde

oorzaak tcgenftrydige uitwerkingen voort, naar

de verfchillende Ontvangbaarheid van 't zelfde

Voor-
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Voorwerp, gelyk men gewoon is te fpreeken.

De verfchillende Ontvangbaarheid, nu, vaneen

zelfde Voorwerp en ScofFe, kan niet dan van des-

zelfs verfchillend geweefzel af^eidelyk zyn
; ge-

lyk hier, van de verfchillende üimenvoeging der

deelen van Sneeuw en Water , zo dat in de voort-

brenging der Koude eene Smelting, in die der

Warmte zekere Opbruifching plaats kan hebben.

En op dat 'er niet miflchien vermoeden ontftaa,

dat in de Sneeuw nog iets zou kunnen verborgen

zyn, behalve gefmolten Water; zo heb ik met

gefmolten Sneeuw zelve Proeven gedaan. Van Sal-

peter-Geelt, en derhalve van Sterk Water en roo-

kende Geeft-van Salpeter, was 't reeds bekend,

dat zy de Sneeuw koud maaken en dat zy-der-

zelver Water verwarmen
; gelyk ook van eenige

weinige andere; maar of in veele andere Vogten,

die door my zyn onderzogt , deeze tegenftrydige

Verfchynzelen waargenomen en befchreeven wa-

ren , is my niet gebleeken. Ik zal den uitflag

my]fi<|;r Waarneenüngen alleen maar beknoptelyk

voorftellen, om dat dezelven eigentlyk hier niet

behooren; b^waarende een omftandiger berigt van

deeze en dergelyke voor een anderen tyd.

Na dat Water en. Geeft , in myn Studeerka-

mer, tot den zelfden trap van Warmte waren

gebragt , volgens den Thermometer , naamelyk

tot 128 Graaden ; nam ik waar, (i.) dat OUe
van Vitriool , in Water gedroopen , een Warm-
te van 35 Graaden voortbragt : (2.) Geeft van

VI. Deel. Zee-
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Zec-Zout een Warmte van lo: (^3.) gezoete Vi-

triool-Geeft van 15: (4.) 't Pynftillend Vogtvan

Hofman van 10: (5.} zo ook 't Vogt van Bejiuchsf

en (6.) de allerzuiverftc Wyngccft : alles boven

de Warmte van 128 Graaden. Daarentegen heb

ik , door 't ingieten van Geeft van Sal Armoniak

,

Zwavel , Hertshoornen , in Water
, geen de

minfte verandering kunnen ontdekken , noch ee-

nige voortbrenging van Warmte. De allerfyn-

fte Oliën , in Water geftort , gaven ook geen

blyk van verwarming, zo min als dezelven in de

Sneeuw eenigc verkoeling hadden veroorzaakt

;

't welk uit de voorheen gegeven reden , dat 'er

naamelyk geene vermenging plaats had
, gemak-

kelyk was te begrypen , te voorzien en te voor-

zeggen geweeft. Niettemin hebben wy ook met

Barnfteen, Terbenthyn , Thym- en Kruift^munt-

Olie , Proeven in 't werk gefteld , om het ftuk

door Ondervinding te bekragtigen. In 't voorby-

gaan tekenen wy hier aan, hoe men wel voor-

geeft , dat gedeliilleerde Oliën , met allerzuiver-

ftcn Wyngeeft gemengd , een Koude van eenige

Graaden voortbrengen ; maar niets zodanigs heb-

ben wy kunnen waarneemen , fchoon wy langer

dan een half Uur naar de uitwerking wagtten:

want zy vereifcht zulk een e vertoeving.

Uit het gemelde blykt dan genoegzaam , 't

geen wy gezegd hebben ; dat , fchoon 'er veele

Vloeiftoften zyn , die de Konftige Koude voort-

brengen kunnen j nogthans de Salpeter-Geeft, in

zyne
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zyne foorten , de allerbefte , en daarom de be-

kwaamde is, om 'c Kwikzilver tot een vaft Lig-

haam te maaken : zo dat iedereen , myne zeer

eenvoudige manier volgende, als 'er eengenoeg-

zaame trap is van natuurlyke Koude, ten minfte

van 175 Graaden (*), myne Proefneemingen tot

bevriezinge van 't Kwikzilver gemakkelyk kan

nadoen ;
gelyk dezelven ook, na dat myne ma-

nier was gemeen gemaakt , met een gewenfchten

uitflag , hier te Petersburg , reeds van verfclieide-

ne herhaald zyn ; onder welken het genoeg zy de

vermaarde Mannen , den Raadsheer Lomonosow,

Zeiherus, JEpinus en Modeliüs, te noemen. Ik

heb geen bepaalde evenredigheid van Sneeuw en

Salpeter-Zuur gebruikt ; fomwylen is 't met het

indruipen van weinige Druppelen in de Sneeuw

gelukt: fomwylen heb ik 'er eengrooter deel in-

gegooten. Dat Sneeuw te verkiezen is boven ge-

ftampt Ys , fchynt zelfs alleen daar uit te kunnen

opgemaakt worden, dat de Sneeuw , van wegen
haare ylheidj tot de fmelting bekwaamer wordt

bevonden. Verder, fchynt ook de uitgieting

van den Geeft , welke door Fahrenhe'it en anderen

,

die

(*) [Deeze Graad van De VIJle komt overeen met 2
boven o van Fahreiibeit : zo dat men , dewyl de Thermo-
meter hier te Lande in 't Jaar 1740 laager is gewreeft,

niet wanhopen moet, van de Kwik ook by zulk een ge-

legenheid, in ons Nederland, eens tot een vaft Lighaain

gebragt te zien.]

VI. DzTiu
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die hem navolgden , tot dit oogmerk gedaan was,

meer nadeel dan voordeel toe te brengen. In-'

dien het waargenomene en 't gene nog zal waar-^

genomen worden , door verfcheidene , in 't ver-

volg Vergeleeken wordt , kan men niet twyfe-

len , of deeze leering van 't vaft maaken van 'C

Kwikzilver zal op een uitmuntende wyze wor-'

den voortgezet , en zal tot veele andere Uitvin-

dingen aanleiding geevcn. Verder blykt ook uit

het gezegde genoegzaam , dat het Kwikzilvei'

niet zo zeer te houden zy Voor een half maar voor

een volmaakt Metaal , doch dat , onder alle dö

Metaalen, door den kleinften trap van Warmte
vloeit. Want de gefmolten Metaalen komen met

leevend of vloeibaar Kwikzilver insgelyks over-

een, dat hunne deelen onderling elkander nnn-

trekken , tot Bolletjes famenloopen , en uit den

ftaat van Vloeijing niet in een oogenblik , maaf

langzaamerhand , in den ftaat van Vaftheid

overgaan, en even zo by omkeering. Men mag

vraagen , of niet dit Metaal , 't welk de Eigen-

fchappen van alle de anderen heeft in zynen ftaat

van Vaftheid en van Vloeibaarheid, egter dit by-

zonders hcbbe , dat het door zekeren trap van Hit-

te tot Kooking gebragt kan worden ; als geenszins

in de overige Metaalen waarneemelyk zynde?

Maar, dat 'er andere Metaalen gevonden wor-

den, die, by zekere Omftandighcden, de Koo-

king, ja zelfs de Vlugwording onderhevig zyn,

is reeds van anderen aangetoond , 't welk ik voor

te-
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tegenwoordig niet breedvoerig zal aanhaalen.

Doch dat de trap van Hitte , op welken het Kwik-
ïsilver begint te koöken , niet 600 is van de Schaal

van Fdhrenhe'it, gelyk men in 't algemeen ftelt,

hiaar ten mihfte 709 van die Schaal of 414 van

de onze boven 't Funt van Kookend Water 5

(want het Punt der Kooking van 't Kwikzilvei*

kan hier ook , zo min als 't Punt der Bevriezing

^

zo net niet bepaald worden , wegens de verfchil-

lendheidder Verfchynzeleri ;) heb ik door veele

Proefneemingeii , op een ander tyd, reeds ge-

toond en bewcezen. Derhalve wordt een groo-

ter feil , dan van 100 Graaden , begaan , indien men
het Punt der Kooking ftelt op óoo van de Schaal

van F^Z-Avci^^/V, welk getal met 323 r van de Schaal

van DePIJJe boven het Punt van Kookend Water
overeenfterat. Voorts hebben de Verfchynzeleri

der Kooking en Bevriezing van 't Kwikzilver dit

gemeens , dat hetzelve , wanneer het begint te

kooken, Inet geweld opftygt, even als het, be^

ginnende te bevriezen , met geweld begint te daa-

len. Ik heb ook dikwils , voor die fnelle daa-

lirig, in de Bevriezing van 't Kw:kzilver eeri

drillende bevveeging waargenomen , die ook , eeil

weinig voor de Kooking, gewoonlyk gebeurt. In-

dien men dan de paal der Bevriezing van 't Kwik-
zilver gelieft te ftellen op 650, zynde zeker ge-

middelde volgens onze Waarneemingen , en dé

paal der Kooking op 414 boven o-, zo ziet men
dat, van de hoogfte famentrekking af tot aan de

VI. Deel. H lioog^"
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hoogfte uitzetting, een afftand van io64Graadcn

is volgens onze Schaal, en van 1277 volgens die

van Fahrenheit \ indien men , naamelyk , ftelt

,

gelyk 'er gefteld moet worden , dat de 212, Graa-

den van Fahrenheit het Punt der Kooking van 't

Water aanwyzen, en dat de 32 overeenkomen

met 150 van onze Schaal (*). Hoe groot een

verandering,, nu, in de betrekkelyke Zwaarte

des Kwikzilvers, van de paal der Kooking af tot

aan die der Bevriezing plaats heeft , is ovcrblyk-

baar. Want , indien men als boven onderftelt

,

dat de geheele uitgeftrektheid , welke het Kwik-

zilver in zyne grootfte uitzetting heeft , icXDoois,

zal de vermindering zyn :=; -,^||4 ;=! ^ + tIt- Of,

zo men de geheele uitzetting van 't begin der

Bevriezing af tot aan dat der Kooking, in ronde

getalen, maar ftelt op 1000; zo zal de vermin-

dering der uitgeftrektheid , van de grootfte uit-

zetting tot aan de grootfte famentrekking toe^

net een tiende deel zyn van de geheele Klomp:

derhalve moet ook deszelfs betrekkelyke Zwaarte

zo veel zyn vergroot.

Mert

(*) [Het blykt uit dien hoofde , dat het bovenflaande

Verfchil volgens de Schaal van Fabrenheit , niet 1237,
maar 1277 Graaden is ,• 't welk in de Latynfche Rede-
voering van den Heer Prof. B « aun een misllellinsmoet

zyn. Immers ook, wanneer men 1064 Graaden fielt in

de Evenredigheid van 150 tot 212 min 32, of 180, dat

is als 5 tot 6 ; zo komt 'er 1276^ of nagenoeg 1277
• Graaden.]



En styf worden van 't Kwikzilver, tig

Men zou nog kunnen vraagen ^ waarom het

mengzcl van de Sneeuw en het Salpeter-Zuur niet

tot een vaft Lighaarti worde en Ys forraeere , maar

week van zelfftandigheid blyve ; fchoon het een

Veel grooter trap van Koude bezit, dan die tot

de bevriezing van Sterk Water vereifcht wordt ?

Sterk Water was
,
gelyk wy voorheen reeds ge-

meld hebben ^ op 204 Graaden van onze Schaal of

34 onder o van Fahrenhh, bevroozen. Onze

Koudmaakende Stof heeft dikwils 250 Graaden en

daar over uitgehouden, en is week als Bry ge-

bleeven. De oorzaak van dit vreemde Verfchyn-

zel , komt my voor ,
geen andere te zyn , dan de

aanhoudende fmelting van en vermenging met dé

Sneeuw. Want j devvyl de voortbrenging der

Koude A^an de fmelting en vermenging alleen af-

hangt, kan het niet zyn, dat dit mengzel, 't

welk een derde foort van Vloeiftof uitmaakt , in

volmaakt Ys overgaa, dewyl de aanhoudende fmel-

ting en vermenging zulks noodzaakelyk beletten

moet , die in 't punt der allergrootfte Koude al-

lervoimaakft behoort te zyn.

Nog vcele andere Vraagen kunnen 'er, zo óver'

de natuur der Metaalen , als den aart der Konfti-

ge Koude, geopperd, en ten deele uit het bo-

venftaande opgeloft worden ; dat ik tegenwoordig

met voordagt onaangeroerd laate.

Vl Deel. Ü JS BÊ-



B E Pv I G T
VAN EEN E ZONDERLINGE

VERANDERING van KLEUR,
IN EENE

NEGERIN.
(^Pbil. TransaSt. Vol. LI. Part. I. for. 1759. pag. I75-)

^M.MmKW^P ^.^ g o o o ^^ TJÖ0 o 0L^"

DE Eerwaarde Heer Alexander Wil-
LiAMSON, in Marybnd, aan den Heer

Alexander Russel, Geneesheer te Londen

en Lid der Koninglyke Sociëteit , "^oor eenig?::

tyd kennis gegeven hebbende van het zonderÜn-

^e Verfchynzel, 't welk men aldaar, in de ver-

andering der Kleur van eene Negerin , hadc

waargenomen ; zo verzogt deeze hem , d-:t hy

daar van een omftandig Berigt, met behulp var.

den een of anderen Geneeskundiren opgefcla,

geliefde te bezorgen. De Heer Rüssel ont-

ving naderhand, ten dien opzfgte, het volgende,

*t vvelk op den ig Mey des Jaars 1759 aan de

Koninglyke Sociëteit voorgelezen werdt,

.^M r N H E E R.

OM üzn uv/ Verzoek te voldoen „ zend ik

een ze uitvoerig Berig; van de buiten-

gewoone GedaantewiiTeling , die :^ig in Kolo-

nel Barnes Negerin cpenba£,rt , als ik in Ika;

ben geweell te bezorg.^n.-
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Fraftk, een Keukenmeid van den genoemden

Heer, uit Virginie gebcorag , omcrent veertig-

Jaaren oud , zeer gezond , van een kloek en fterk

Lighaamsgeuel, hadt voorheen de Huid zo zwart,

ds de allerzv/artfte Moor ; maar , omtrent vyf-

tienjaaren geleeden, nam zy waar, dat haar Vel,

in de Deelen naaft aan de Vinger-Nagelen , wit

V/ierd. Haar Mond onderging, kort daar na^

de zelfde verandering, en het Verfchynzel heeft fe.-

dert aangehouden zig trapswyze uit te breiden over

't geheele Lighaam , zo dat ieder deel van des-

zelfs Oppervlakte die verbaazende verandering,

in meer cf minder graad , ondergaan heeft. In

haaren tegenwoordigen ftaat zyn vier vyfde dee-

len van de Huid blank, glad en doorfchynende,

gelyk in een fchoone ^Europeaan, zo dat de ver-

Ipreiding der Bloedv aatjes zeer duidelyk daar door

heen kan gezien worden : de overgebleevene

bruine Deelen verliezen dagelyks van hunne

Zwartheid, en neemen-in zekere maate deel aan

de overheerfchende kleur; zo dat de geheele ver-

andering, naar alle waarfchynlykheid , in eenige

weinige Jaaren tot volkomenheid zal gebragt zyn.

De Hals en Rug , langs den loop der Wervel-
beenderen, hebben het meefte van hunne voorige

k!eur behouden, en vertoonen, in zekere plek-

ken, hunnen oorfprongelyken ftaat : het Hoofd,
Aangezigt en Boezem; de Buik, Beenen, Ar-
men en Billen, zyn byna geheel blank; deSchaam-

deelen en Oxelen yan beiderley kleur, zynde de

VI. Deel. H 3 Huid
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Huid aldaar, zo ver de blankheid zig uitftrektj

met wit , daar zy bruin is mee zware Hair bezet.

Haar Aangezigt en Boezem , heeft men waarge-

nomen, dat, zo dik wils de Hartstogten vj;n Toorn,

Schaamte, enz., in haar opgewekt werden, aan-

ftonds met bloozing gloeiden
; gelyk ook wanneer

zy , uit hoofde van haar Werk, deeze Deelen een

lange poos aan 't Vuur heeft bloot gefteld gehad

,

zig eenige Sproeten daar op vertoonden.

Na dus de tegenwoordige gedaante van het

Menfch^ zo goed ik konde, befchreeven te heb-

ben , zal ik niet onderneemen eenige Giliingen

van myn eigen, over dit Onderwerp, voor te Hel-

len:, op dat ik niet, door een fchakel van Redenee-

ring weggerukt, my zelf verlieze in de poogingen

om een begvmftigde Onderftelling te ftaaven : ik zal,

in tegendeel, my zelf bepaalen tot een enkel Ver-

haal van zulke Zaaken, waar door misflagen voor-

gekomen of zwaarigheden weg genomen kunnen

k worden , die 'er ontftaanmogten in het befchouwen

van dit moeielyk punt der Natuurlyke Hiftorie.

Op dat dan, in de eerfte plaats, deeze verande-

ring niet gedugt worde het gevolg te zyn van een

voorafgaande Zickelyken ftaat, verklaart zy, be-

halven omtrent zeventien Jaar geleeden, toen zy

in de kraam kwam van een Kind, nooit eenig On-

gemak te hebben gehad , 't welk haar een Etmaal

bybleef , en het heugde haar niet, dat haare Ston-

den, uitgenomen in den tyd haarer Zwangerheid,

Oüit ongeregeld of verftopt waren. 2y is nimmer

aan
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.aan eenige Huidkwaaien onderhevig geweeft, noch

heeft eenige uitwendige Middelen, 't zy met op-

legging, aanvoeging of ftryking, gebruikt, door

welken dit Verfchynzel zou kunnen veroorzaakt

zyn. De uitwerkingen van de Gal op de Huid

zyn aan de Geneeskundigen niet onbekend , en

hebben aanleiding gegeven tot een denkbeeld, dat

haare Kleur hier door bepaald zy : doch , wat my
belangt, ik kan niet gelooven, dat dezelve iets

daar toe gedaan heeft; dewyl ik uit alle Omftan-

digheden , zo veel ik 'er kon navorfchen
,
geen

de minfte reden kon vinden , om te vermoeden

,

dat dit Vogt, 't zy uit het Galblaasje of uit de

Lever komende , eenige de minfte ontaarting had

ondergaan. Daar men weet, dat door'tbran-'

den het Vel der Negers wit wordt, en zy dage-

lyks bezig is in Keukenwerk, zou men wel fchy-

nen te mogen onderftellen, dat de Hitte daar van

de oorzaak ware ; doch dit kan geenszins het ge-

val zyn : want zy is altyd behoorlyk gekleed ge-

weeft, en de verandering openbaart zig even zo

wel in de Lighaamsdeelen , die voor het Vuur be-

fchut , als in de genen , die 't allermeeft daar aan

bloot gefteld zyn geweeft. Ook fchynt de Huid

haaren pligt van uitwerping zo wel waar te nee-

men als mooglyk is; dewyl het Zweet, met de

grootfte onbelemmerdheid, zo wel in de witte als

in de zwarte deelen
,
geloosd wordt. De uitwer-

kingen van een Blaarpleifter , daar ik U gewag van

maakte, ben ik nu geheel vreemd van, dewyl de

VI. Deel. tl ^
g;ene
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gene, die ik op de buitenkant van den Arm aanlei-

den het oogmerk in dcezen niet beantwoordde. Óf
dit daar aan toe te fchryven ware , dat zy gelegd

v/erdt op een deel, 't welk te veel was blootge-

field, of dat 'er , uit hoofde van de vernietiging

der Netswyze Zelfftandigheid, zulk eeneaanlclee-

ving der Opperhuid aan de Huid plaats gegieepen

hadj dat de eene van de andere niet gefcheiden

kon worden, zou men door eene nieuwe Proef-

neeming moeten bepaalen. Indien, wanneer Gy
dit aan Doktor Rüssel gezonden hebt, hy of ie-

ïiiand van zyne geleerde Vrienden , wien hy het-

zelve komt mede te deelen, eenige verdere Proe-

ven noodig oordeelen mogt, zal ik dezelven gaarn

in 't werk Hellen volgens hunne onderrigtingjiiict

alleen tot voldoening van my zelf in 't byzonder,

maar om U te overtuigen hoe veel vermaak het

ray is alles te doen , waar mede ik den Heer Wil-
liamson of zyne Vrienden verpligten moge.

Ik ben,

Leomril- Tnon yv^'e ootmoedige Pienaar

den 6SepttMi;b. 175S»

JAMES BAT E,

Cbirurgyn in Mcr-yland.

WWW
ELEK-



. ELEKTRIKAALE

PROEFNEEMINGEN
OMTRENT DENSTEEN,

DIE

TOURMALIN,
o F

ASCfl-TREKKER
GENOEMD WORDTj

DOOR DEN Heer

BENJAMIN WILSON,
Lid der KoningVjke Sociëteit van Londen:

Meuegcdeeld in een Brief aan Dr. William
HnnKRDEN , Lid dev zelfde Sociëteit.

(^PiUofoph. TransaS.. Vol. LI. Part. I.for. 1759. pag. 308.)

MTN HEER.
11 /f' Et veel pleizier deel ik U eenige Proef-

jL\_1. neeraingen mede, diedcor my in 'i: werk

gcdeld zyn omtrent den Tourmalin of Afchftecn

,

dien Gy de beleefdheid hebt gehad my te bezci,-

gen ; als ook eenige anderen, betreffende de Gla;^-

yi. Deel^ H 5 eii
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en Harll-Elcktriciteiten, gelyk zy worden ge-

noemd, en de Waarneemingen, die iic daar op

gedaan heb.

Hoe langer ik met de Elektriciteit omgaa , hoe

meer ik verbaasd ftaa over eene wonderbaare een-

voudigheid , v/elke in de Natuur fchynt te heer-

fchen , ten minfte in dit gedeelte , 't welk over-

vloeit van Verfchynzelen , die zeer keurlyk zyn

,

en waar van veelen , daar ik den laatften tyd de

Proef van genomen heb, zouitermaate teer zyn,

dat ik dezclven U niet durf verhaalen j als ray

niet gaarn bloot willende ftellen voor de beris-

ping van onvoorzigtige Waarneemers.

Ik kan in dit byzonder Onderwerp niet tree-

den, zonder eerft een Gefchil te beflegten , dat

onder de Elektrizyns , zelfs nog hedendaags, plaats,

heeft, betretfendc de twee Elektriciteiten; aan-

gezien dat eenige Gevolgen, afgeleid van de ver-

fcheiderley Proefneemingen die ik te verhaalen

heb, grootelyks daar van afhangen.

Gepolyft Glas, op eene behoorlykc manier ge-

wreeven zynde, is onderfteldgeweeft eene Elek-

triciteit te geevcn aan Lighaamen, en deezeLig-

haamen , die dezelve van het Glas ontvangen
,

worden gezegd ƒ///j [by toevoeging of vermeerde-

ring] ge-elektrizeerd te zyn. Daarentegen heeft

men Lak, Barnftcen en dergclyke Stoffen, op de

zelfde manier gewreevea zynde, ondcrfteld eene

Elektriciteit te ontvangen van Lighaamen, en de

Lighaamen , die dezelve mededcclcn , worden

ge-
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gezegd m'mtis [by aftrekking of vermindering] ge-

(elektrizeerd te zyn. Geen Proefnccining , cg-

ter , daar ik van weet, heeft tot nog toe gefchee-

nen te bepaalen , welke van deeze Elektricitei-

ten weezentlyk ^///i- Elcktriek, en welke van de-

zelven weezentlyk mmiis Elcktriek maakt ; fchuon

liet waar is , dat de Zaak even zo uitvalt , als

men aloverlang onderfteld heeft gehad.

In een tweede Verhandeling , waar van de

Elektriciteit het Onderwerp was , die ik in den

Jaare 1748 uitgegeven heb, zyn verfcheide Proei-

neemingen bygebragt , om te toonen , dat aljc

Lighaamen met een Medium omringd zyn, 't welk

is van eene by lutRek Veerkragtjge r.atuur^ en zig

maar tot een zeer kiemen afRand uhJJrekt van het

Ligk^am ^ wanneer het niet ontroerd wordt door

Hitte of andere oorzaaken. Naderhand zyn an-

dere Proefneemingen , van dergelyken aart, uit-

gegeven in een Werk , daar wylen myn waarde

Vriend , Dr. PIoadly , benevens niy deel aan

hadr. Onder de Bewyzen , daar in gegeven, is

een zeer keurlyk , dat ik waarnam in het Vactmn

Torncelhanum , alwaar de Vertooning zig zeer

kennelyk openbaarde. En , 't geen nog zonder-

linger voorkomt , die zelfde Vertooning bev/yfl

niet alleen de beftaanlykheid van een Mö,'//W , aan

of op de Oppervlakte van Lighaamen , maar be-

paalt ten zelfden tyde, welke der Elektriciteiten

waarlyk flus^ en welke waarlyk mlims zy.

Het kan U niet onbekend zyn , Iioe Lord Chapv-

VI. Deel. les
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lesCavendish dc ecrfte is geweefc, die de Vey-

i:ooning van een onafgebroken Stroom van Licht

door het geheele Vacuum van een Lugtledig ge-

lüaakte Buis waarnrim. Het is een fraalje Proef-

neeming, die meer onderrig'cing geeft dan ik my
m 't eerll verbeeldde, en derhalve zal ik de Vry-

heid neemen om die aan te haaien (*}, eer dat ik

U van eenige verdere Byzonderheden , daar om-

trent
,
gewag maake.

„ Dceze Toeilel beftondt uit een Cylindrifche

„ Glazen Pyp van omtrent drie tienden Duimsin

j, middellyn, zeven en een half Voet lang, eeni-

„ germaate als een Parabool geboogen , en op

5, zulk een wyze, da: derzelver Ecencn, ieder

j, jerlr.ngte van dertig Duimen, nagenoeg regr.-

„ lynig en evenwydig aan elkander waren, famen-

„ loopende in een boogswyze Bogt , die ook de

„ langte hadt van ckrti^ Duimen. Deeze Pyp

„ naauwkeurig met Kwikziiver gevuld zynde

,

,j, werdt ieder end gezet in zyn Bakje , en dan

„ liep. zo veel van 't Kv^ikziiver uit , tot dat het-

,, zelve, even als in de gewoone Baromcter-Py-

5,
pen , in Evenwigt hing met den Dampkring.

5, De Kwikbakjes waren van Hout, en ftonden

5, ieder op een Cylindrifch Glas, van omtrent

„ vier Duimen in middellyn en zes Duimen hoog-

,, te ; welke (lukken Glas waren vail gemaakt op

,3 den voet van een Vierkant Houten Stel, zo-

5, dr,-

(*) Uit de Pbilofopb. TransaS. Vol. XLVII. p. 37^1.
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^, danig gefchikt, dat men boven aan 'c zelve de

„ gemelde Pyp met Kwik, bekwaamjyk, door

„ middel van Zyde Draaden , kon ophangen , en

„ dus de geheele Toeftel, 't een met het ander,

„ zonder nadeel , kon verplaatft worden. Het

„ Torricelliaanfche Vacuüm beflaat dan eene ruim-

,^ te van ongevaar dertig Duimen. BjT^ het in 't

„ werk ftellen der Proefneeming, wanneer het

,, Vertrek was donker gemaakt , hadt een Ko-

„ perdraad van den eerlten Geleider in 't ge-

„ woone Elektrizeer-Werktuigjgemeenfchap me:

„ een van de Kwikbakjes, en wanneer iets niet-

„ Elektriek het ander Bakje aanrar.kte , terwjd

„- het Werktuig in beweeging bleef,- zo drong

„ de Elektriciteit door ^^? Vacuüm met een onafge-

„ broken Boog van Vuur , langs den TVand van ds

„ Pyf prykende , en , zo veel als het Oog kon na-

,,
gaan, zonder de mwfJe verjpre'idmg'^''.

Dr. WatsOn, die deeze Proefneeming be-

fchreeven heeft, zal ^ verbeeld ik my, toen liy

die in 't werk ftelde, niet gelet hebben-op eene

zonderlinge Vertooning van Licht , op eene der

Oppervlakten van 't Kwikzilver ; devvyl hy dar.r

geen gewag van maakt. Ik befloo': , dan , de

Proefneeming zelf te doen^ en te onderzoeken cf

ik liet Kwikzilver met zodanig kon fchikken,d-;'.t

het meer dan twee zigtbaare Oppervlakten had

,

ten einde ik die aanmerkelyke Vertooning meer

dan eens mogt zien. Om zulks te doen , liet ik

een zeer kleine veelheid van Lagt in de Pyp ko-
* VI. Deel, men.
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men, waaf door ik, de groote en kleine te fa-

men gerekend , vier kolommen van Kwikzilver

verkreeg, en zes zigtbaare Oppervlakten , waar

van ik drie noemde bovcfi- en drie o«,/c/- Oppervlak-

ten. Maar de Afbeelding (Plaat XL. F/g. 3)

zal ü een beter denkbeeld van dit Werktuig gee-

ven , dan ik door ecne omftandige befchryving zou

kunnen doen (*)*

Wanneer de ilinkerhandfe Kolom van Kwik-

zilver Elektriek gemaakt werdt, terwyl de reg-

terhandre met den Grond gemeenfchap hadt, zo

was de Stroom van Licht zigtbaar in een donker

gemaakte Kamer, en de algemeene Vertooning
j

den geheeleri Weg door het Vacuüm , was een

Licht van öogfchynlyk eenvormige Digtheid, uit-

genomen aan de boven-Oppervlakten, ter hoogte

van meer dan een tiende deel van een Duim bo-

ven dezelven, alwaar het Licht altoos aanraerke-

]yk helderer was; in zo verre, dat zeker Heer,

toen daar by tegenwoordig zynde , en niet be-

dreeven in zodanig foort van, Proefneemingen
,

de reden begeerde te weeten van de drie knobbels

van Licht , die zig boven op het Kwikzilver ver-

toonden. Ik maak van deeze Omllandigheid ge-

wag^ om dat zy zeer zigtbaar waren, daar, in

te-

(*) [Deeze Afbeelding komt , gelyh men ligtelyk ziet,

riet volkomen overeen. met de Befcluyving, zo even uij

Vol. XLVIl. der Phil. TransaÜ. aangehaald; waar in eene

/ifbeelding van dat Werktuig en zynen Toeftel, die hier

door den HeerWiLsoN wat veranderd is, gegeven v?ordt.j
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tegendeel , de drie onder-Oppervlakten ^ulk eene

Vertooning niet gaven , zynde het Licht daar

veeleer minder helder, dan zelfs in dealgemeene

Vertooning van het geheele verlichte Vacuüm.

Een Elektrieke Stroom , inloopende van het

Glas van 't Elektrizeer-Werktuig , en langs de

Pyp voortgaande door het Kwikzilver en het Va-

cuüm en dus tot aan den Grond, moet deeze hel-

dere Knobbels veroorzaakt hebben , door middel

van den tegenftand, dien het Vogt ontmoette aan

de boven - Oppervlakte van het Kwikzilver , in

zyne pooging om daar in te dringen: want de Ver-

tooningen waren aan de drie Oppervlakten even-

eens , en aan de drie onderften werdt niets der-

gelyks gezien. Glas, derhalve, Elektrizcert de

Lighaamen flus , of, om andere woorden te ge-

bruiken, het geeft aan de Lighaamen een grooter

veelheid van Elektrieke Vloeiftof , dan zy natuur-

lyk hebben.

Thans gaa ik U berigt geeven van de Vertoo-

ningen, welken de «zi;;//^-- Elektriciteit veroor-

zaakte.

In plaats van de Glazen Cylinder , om mede te

Elektrizeeren , ftelde ik een Harftigen, behouden-

de de gemeenfchap en al het andere eveneens, als

in de voorgaande Proefneeming. In deeze Om-
Handigheden was de algemeene Vertooning van

het Licht in 't Vacuüm de zelfde , dan dat de Knob-
bels van Licht zig nu niet op de bovenfte, maar o^

deonderile Oppervlakten van de Kwik bevonden.

VL Deel. Hier
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Bief lilt befioot ik, dat de Stroom van Vloeiflof*

eèn regt ftrydigen koers hield met dien , welke

^.óor het Glas veroorzaakt wcrdt : want in die

Geval was 't blykbaar , dat dezelve van den Grond

af kwame, gp:andc van daar in dcPyp, en zonr.ar

den Harlligen Cylinder voort. De Lighaamen,

derhalven , die geen gcmeenfchap met den Grond

hebben, en van wdken de Harftige Cylinder toe-

voer krygt , moetein minus [by aftrekking óf ver-

ibïndering] ge-elektrizeerd zyn (*).

Deeze lichtende Knobbels zyn (al ware.i 'er

geen andere bewyzen) een fterke beveftiging der

bcllaanlykheid van een Medium aan of op de Op-

pervlakten van Lighaamen; 't welkjtot een bepaal-

den trap toe, den ingang en uitgang van de Elek-

trieke Vlociftof tegcnftaat of verhindert. Maar

wy hebben e^snige andere Proefneemingcn om

zalks te verklaaren, en daar in helpt ons de To/zr-

inalin niet weinig.

"^og één ding is 'er, waar van ik verpligt ben

gewag te maaken, raakende de ond.oorloopbaar-

heid van Glas voor de Elektriciteit. Onze Vriend
,'

Ör. Franklin, fchynt een groot gedeelte van zyn

Stelzel op d!t denkbeeld te gröndv ellen.

() Een zelfde Cyfindcr, ruüw gemaakt niet Amaril

,

en op ilen eenen tyd met Flanel gewrq,even , op den arr.

deren met Leder, zal deeze verfchillendc Veitoouingeiï

voortbrengen : want het eerftc veroorzaalic die dsï minus,

bet andere die der ^^Jri^-Elektriciceit.
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„ Glas, zegt hy, heeft binnen in zyne zelf-

'ff
Handigheid altoos de zelfde veellieid van Elelc-

,i trikaal Vuur , eii wel een zeer groote veelheid

ff in evenredigheid tot de Klomp. Deeze veel-

„ heid, ge-evenredigd tot het Glas, houdt het-

5, zelve fterk en hardnekkig in zig j en za/ daar

ff van fjief méér 'noch minder hebben
f fchoört het

5, zal toelaaten, dat 'er een verandering in des-

,j zelfs deelen en plaatzing gemaakt worde : dat

5j is : wy kunnen een gedeelte daar van aan een

„ der Zyden van het Glas wegneemen, behou-

i, dens dat wy een gelyke veelheid in de andere

„ brengen**.

Deeze Leere heb ik riooit kunnen töeftemiiién

^

voor zo veel als dezelve betrekking heeft op de
cndoorhopbaarhid van Glüs ; gelyk blykt uit my-
fte Brieven in Antwoord aan de Heeren Nöllet
én LE RoYj op hun Verzoek örti myne gevoelens

dienaangaande te wèeten, iri 't Jaar 1756: zyflde

de eerfte
,

gelyk genoegzaam Wereldkundig isj

ook nimmer daar toe gekomeri ff). En ik hd
heg té minder over , om myn denkbeeld ïn dit

ftuk te veranderen , doof het kennis krygen aan

de Eigenfchappeh van den Tourmaim , die ik ffiee-

ne dat rny genoegzaam grond gegeven heeft orfi

te beweeren, dat Doktor Franklin zig vergifi:

heb"be.'

(f) Zie Lettr. de VAhbé Nollet /«r VEleürkité; wizi.
Van het Uittrekzel te vinden is in deeze Uitgezogie P'ef^

handelingen. I. Deel. bladz. 627.

VL Deel, J
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hebbe. Ik moeft my verwonderen, dat^piNU3

geen gewag maakt van eenigen der Proeven, die

het Glas jih^s oïminus Elektrizeeren : alzo de Toi/r-

inal'in Vertooningen uitlevert , daar heen ftrek-

kende, en kan zulks aan geen andere reden toe-

fchryven, dan het gunftige denkbeeld, 't welk

hy van Frankuns Stelling begeerde te behou-

den.

Om dan te bewyzen , dat Glas voor de Elek-

triciteit doorloopbaar is , nam ik een zeer groote

Ruit, (ik verkoos dezelve groot, op dat geen

tegenwerping op de Proefneeming gemaakt mogt

worden j} en warmde dezelve een weinig, zo dat

zy geheel vry ware van vogtigheid. Voorts hield

ik ze by den eenen kant overend , terwyl de te-

genoverkant op Lak bleef ruften , en wreef hef

niiddelfte deel der Oppervlakte met mynen Vin-

ger. Daarrm bevond ik^ dat de beide v.yden plusr

Elektriek gemaakt waren. Deeze Proefneeming

verfcheide maaien, met verfchillende Glazen en

verfcheiderlcy trappen van Wryving , herhaalenr

de, blceven nogthans de beide zyden, in ieder

Proefneeming, als vooren. Nu konden zy , door

-deeze Bchandehng, beiden niet ^///j -Elektriek ge-

maakt zyn , ten zy eenig gedeelte van de Vloei-

ftof weezentlyk door het Glas geloopen ware: om
dat de kragt niet rond kon gaan naar de andere

zyde over zo groot een Oppervlakte ^ en , be-

halven dat , waren de uit- enden van het Glas in

't geheel niet Elektriek gevv^orden. Wat be-

langt

J
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langt de !ff;;«//j-Elektrizeering van het Glas,, die

vind ik, dat op drie verfchillende manieren kan

verrigt worden. Maar deeze en andere Proef-

heemingen, omtrent de doorloopbaarheid'vznQh.s^

zal ]k nalaaten te melden , voor dat ik U nadef

kennis van den Tourmalin zal hebberi bezorgd.

Het eerfte Berigt , dat my j aangaande

deezen Steen , en de merkwaardige Eigen-

fchappen , daar toe behoorende , voorkwam ^

was uit een Vertoog in de Verhandelin-

gen der Akademie van Berlyn , gedrukt iri

den Jaarc 175B; waar uit blykt , dat F. V. T.

iEpiNUS, Hoogleeraar in de Natuurkunde, ver-

fcheide zeer fraaije en oordeelkundige Proefnee-

mingen daar omtrent in 't werk gefteld heeft ; tvaqt

van de zaakelykfteri eene ^'/w- Elektriciteit aan

iSeszelfs eene zyde, en , op den zelfden tyd, eene

^/««^-Elektriciteit aan deszelfs andere zyde, be-

wyzen ; behoudens dat de Towmalm maatig warrii

gemaakt zy, zelfs door middel van heet Water.

Deeze Vertooningen zyn teaanmerkelyker, ofll

dat dergelyke Middelen ^ volgens die zelfde ma-

nier gebruikt op Diamanten , Glas en alle andere-

Elelarieke Lighaamen , welken men tot dus verre

ondcrzogt heeft , niets zodanigs uitleveren.

De Hertog de Noija, die dit Koningryk in 't

Jaar 1758 bezogt,fchreef een kleine Verhandeling

over dit Onderwerp , en gaf dezelve te Parys uit j

öp zyn terugreize naar Italië. In dit Werk maakt

hy gewag van de Proefneemingen van M?m\js^

VI. Depl. " I 2 Qiaar
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maar ftaat geene plus- en w/«aj-Elektriciteit toé^-.

behoorende tot denTö«wW;«, wanneer die is heet

gemaakt. In tegendeel, zegthy, dat de twee

zyden ^/«j ge-elektrizeerd worden, iTiaardeeene'

meer dan de andere, en voegt 'er by^ dat 't het

verfchil tuffchen die trappen is geweeft , 't welk

den Heer .^pinüs misleid heeft.

Het heugt my, dat ik de meeften der Procf-

neemirigen, die in het Berlynfche Vertoog gemeld

zyn,kort na dat hetzelve in Engeland verfcheen,

herhaald heb met den Tourma^ju, die onzen Vrind j

Doktor Sharp, toebehoorde, welken Gy U ge-

lukkig herinnerde , veel Jaarcn te vooren , in zyne

bezitting, te Cambrtdgs^ gezien te hebben : want

het was de eenigfte , diestyds hier bekend , en

fchoon müar een kleine , wanneer men hem ver-

gelykt met dien van ^pinüs , was hy nogtharis

groot genoeg , om my te verzekeren , dat zyn

denkbeeld wel gegrond ware. Behalve dit zyn

de Proeven , die Gy met deezen zelfden Steen

deedt voor dat ik hem had, een verdere bevefti-

ging van de Waarheid daar van geweeft. De vol-

gende Proefneemin^en , egter , welke ik deed om
meer bewysftukken te krygen , die tot het gee-

ven van een eenvoudige verklaaring deezer keur-

lyke Verfchynzelen ftrekken mogten , zullen ge-

noegzaam doen zien , dat de eene zyde van den

Steen inderdaad flus^ de andere zyde minus-lSXék-

triek gemaakt werdt. En, indien de Hertog de

NoijA Yerdere Prgeven gedaan, en de zelfde ma-
• Tiier
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lüer daar in gevolgd had , als ik , zo twyfel jk

niet , of hy zou van 't zelfde gevoelen zyn ge-

v/eeft.

De grootfte Tourmal'm ^ dien ik viin U had

,

en waar mede ik de volgende Proeven deed,

weegt over de ii20 Greinen : hy is van ovaale fi^

guur en gepolyft; hebbende in de grootfte middel-

lyn één en een vierde , in de kleinfte één Duim.

Pe eene zyde is plat, de andere verhevenrond,

maar gefleepen tot verfcheide Vlakten ofFacetten,

eenigermaategelyk een Roos-Diamant : zyndede
grootfte dikte nagenoeg een derde Duims. Deeze
gedaante fcheen my de bekwaamfte niet , tot het

doen der Proefneemingen , rwaar ik wilde ze niet

veranderen , uit vreeze dat de Steen mogt bree-

ken: want 'er zyn verfcheide barften in, en ik

geloof niet, dat men gemakkelyk een ander zou

kunnen krygen van die grootte (*},

Om

(*) [Dewyl de Heer Wilson hier niet omftandiger
fpreekt van deezen zeldzaamen Steen , zo zal ik de Befchry-

ving, welke de Heer JEriNus daar van geeft, hier in-

voegen. „ De Steen (zegt hy) waar van ik wil fpreeken,

,, draagt den naam van Trip of Tourmalin, waar by men,
„ nit hoofde van eene byzondere eigenfchap , die hy
., heeft, in 't Hollandfch den naam van Jfchtrekker, of

„ in 't Hoogduitfch dien vzn Jfchenzieber , dat is deJfcb
„ aantrekkende

, gegefen heeft. De natuurlyke Grond
„ van deezen Steen is het Eiland Ceylon, alwaar men ze
„ gewoon is te vinden in het Zand, aan den Oever der

„ Zee. Hy is duorfchynende , van bruinagtige kleur,

,, gelyk de Hyacynth, maar veel donkerer. Ik hebmoei-

Vï. Dee^. I 5
«q
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Om Proefneenïingen met den Totirmalin ' tè

doen, wordt degrootfte oplettendheid vereifcht

,

• dei

„ te gedaan, om zyne byzondere Zwaarheid te bepaa-;

„ len, maar, dewyl ik niet meer dan twee van deeze

i, Steenen, die zeer klein waren, tot al myn onderzoek

„ had, kon ik my hier van niet in de uiterfte naauwkeu-

„ righeid verzekeren. In een vervolg va?l verfcheide

„ Proefneemingen, egter, heb ik bevonden, dat de hoe-

„ veelheid van zyn betrekkelykGewigt, tot dat van Wa-

i, ter, nooit minder was dan 300 en nooit meer dan 305

j, tót 100. Deeze Steen is niet algemeen bekend, daii»

i, federt weinige Jaaren , en tot heden toe komt hy zeer

„ zelden voor. Naauwlyks vindt men een eenig Werk

„ van Schryvers over de lylineraalen, dat *er van fpreekt,

„ en de eenigüen, die 'er eenïge kennis van fchynen ge-"

„ had te hebben , zyn de Heefen Z i k c k en n e J u s t 1

:

„ de eerfte naamelyk zegt 'er iets van , in den laatflen

i. Druk, dien hy, met zyne byvoegingen , uitgegeven

,, heeft , van het Woordenboek der Natuur , Konften en

„ Koophandel, éooiYiv^-szK: de ander maakt 'er , flegts

„in 't voorbygaan, gewag van, in zyn Ontwerp van al-

„ gemeene befchryving der MynflofFen
, g 346. Mem. de

VAcad. de Berlin. de l'An 1756, pag. 106".

Ik kan hier egter byvoegen, dat men in de Hijl. de

VAcad, Royale des Sciences de Paris, pour l'An 1717, reeds

gewag gemaakt vindt van een Steen, dien Lem fky ver-

toonde, komende van Ceylon, door welken kleine ligte

Lichaampjes, gelyk Afch, Vylzel van Yzer, brokjes Pa-

pier en dergelyken , aangetrokken en weg geftooten wer-

den. LinnjEus maakt, in zyne Voorreden van de Flo-

ia Zeyldnica , ook van deezen Steen gewag onder den

iiaam van Lapis EleSricus, en haait de gemelde Proeven

van Lemery ^an , om deszelfs Eigenfchappen te be-

toogen.

Voorts vind ik aangemerkt , dat hy zeer hard is , en

bekwaam om 'er Stempels op te graveeren , wordende in

'
'

-

• ver-
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y/yl de Vertoóningen fomtyds naauwlyks kenbaar

zyn ; in zo verre , dat ik verpligt ben geweeft

een tederfte foort van Toeftel te gebruiken , eii

zelfs zeker Schermpje 'er tuffchen te ftellen, om
de verhindering der Proefneemingen door mynen
Adem, of dergelyke ligte beweegingen van de

Lugt , te voorkomen.

Myn Toeftel , tot het in 't werk ftellen van

veelen deezer Proeven , beftaat uit twee zeer

kleine Balletjes, gemaakt van 't pit van Vlier-

boom, hangende aan twee Linnen Draaden van

't allerfynfte foort, welker enden ik vaft maak

aan een ftrookje Hout , omtrent drie Duimen lang

en een half Duim breed. Op een ftokje Zegel-

Lak, negen Duimen lang, dat regt overend vaft

gezet is op een Tafel of eenige andere bekwaame
plaats , maak ik het ftrookje Hout vaft , van 't

welke de draaden vyf Duim nederwaards hangen,

zo dat de Vlierballetjes omtrent vier Duimen bo-

ven den Tafel komen. Deeze Balletjes zyn al-

toos onderfteld ^/«j-Elektriek gemaakt te zyn,

uitgenomen daar het tegendeel wordt gemeld,

doch met geen grooter Vermogen , dan om ze,

in elke Proefneeming , omtrent een Duim te doen

van elkander wykén.

Ik

verrcheide deelen van Ooilindie overvloedig gevonden,
doch inzonderheid op 'f Eiland Ceylon ,ahvaar de Inboor-
lingen hem Tournamal noemen , en daar van zal de Naam,
Tourhialin, miflchien afkomftig zyn.]

VI D?EL, I ^
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' Ik verldeze een Standerd van Lak boven een

van Glas , dewyl de laatfte , koud zynde , zeej

fchielyk Vogt aan zig neemt en derhalve eeri

Geleider wordt: da^r in tegendeel Lak, als het

eens in goede order geweeft is , gen langen tyd

een niet-Geleicier zal blyven.

Voor dat ik myne Proefneemingen ter neder

ftel, moeft ik gewag maaken van drie Waarhe-

den , die in 't algemeen bekend zyn , en welkeri

pc voor tegenwoordig noemen zal

Algemeene Wetten.

Ttoee Lighaamen , /« gelyken graad plus-EIek-

X.x\é^ gemaakt ^ wyken van elkander af , of wor-

den u^eg gegoten.

Twee Lighaamen , dia minus-EIektriek gmaah
zyn, wyken ook van elkander af.

Het eene Ligljaam plus-Elektriek en het andere,

minus -Elektriek gemaakt zynde , in een gelyken

graad, komen zy nader, o/'beweegen naar elkan-

der toe , of worden
,
gelyk men g»neenlyk zig uit?

driih, aangetrokken.

Froefneemingen met dei; Tourmalïi^.

ï. Proefn. De eene kant van den Tourmalin

behoorlyk vaftgemaakt zynde aim een lang ftokje

Zegel-Lak, dompelde ik den Steen in kookend

"Yy^ater, ^_aar ik hem byna eene Minuut nn hield.

Hem.
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Jïem daar uit neemende , en de vsrhevene zydit.

aaby de Vlierballecjcs houdende, weeken zj on-

piiddelyk daar van af ^ doch niet zeer fterk.

Wanneer ik toen de platte zydc naar de Balletjes

keerde , deedt die dezelven naderen , doch eer

tot een grooter aflland in dit geval, dan zy in 't

andere daar van afweqken. Toen de Steen kou-

der was , waren deeze Vertooningen merkelyk

fterker ; doch, wanneer hy nog al kouder wierdt,

verflaauwden zy allengs.

2. Proefn. Ik herhaalde dceze laatfte Proefn

neeming, alleen niet dit verfchil, dat ik de Bal-

letjes minus in plaats van ^///j-Elektriek gemaakt;

}iad (*): tn in dit Qeval waren, (gglykmen re-

den hadt te verwagccn,) de uitwerkingen oWt
gekeerd , dewyl de Balletjes de verhevene zyde
f2aderden en van ^q pktte zyde afiveeken.

Deeze Vertooningen in de beide Proeven met
elkander overeenftemmende , bewyzen genoegd

zaam , dat , xvanneer de Steen door JVater is heet

gemaakt^ deszelfs eene ^iö.minus de andere plus-r

W^ckixxék geivorden zy : 't welk de eerfte Grondregel

is, dien iEpiNUS heeft vaftgefteld. Deeze ftaat is

riiet oneigen genoemd, gevyeeft deszelfs natuurlyh

^aaty om dat de Hitte,, welke den Tourmalin in

llaat ftel^e tot het uitleveren van deez^ Vertoo-

nin^

(*) Ik deed het zelfde in n!le Proeven, danr ik «le'e-

genheid vond om deeze ^ïalietjes te gebruihen, ten einde
ik vnn de Gevolgtrekkingen mo:',c verzekerd zyn.

VZ. Deel. I 5
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ningen, eenpaarig was in ieder gedeelte van 4es-^

zelfs Oppervlakte , en het Water zelf een een-

paarige Geleider.

3. Proefn. Ik hield de verhevene zyde tegen

de Vlam van een Kaars , doch niet zo digt daar

aan , dat zy de Vlam kon raaken , en ^ na ver-

loop van omtrent ééne Minuut j hadt de Steen

wederzyds eene ^/«j-Elektriciteit aangenomen;

want de Balletjes weeken van beiden af, doch

eer met grooter kragt van de verhevene dan van

de platte zyde.

JDeeze Vertooning bewyft eene toeneemtng vaiz

het Vermogen in de Steen ; aangezien dezelve eeni-

gen tyd bleef werken gelyk andere Lighaamen

,

die ^'/öj-Elektriek zyn gemaakt. En, wat be-

langt de verfchillende kragten der twee zyden

,

daar van zal in 't vervolg worden gefproken,

4. Proefn. Na een korten tyd, de Tourma-

l<in kouder zynde en de overblyvende Hitte eer^-

paariger verfpreid, veranderde hy zynen laatften

ftaat in eenen vün p/us en minus : want de platte

zyde deedt de Balletjes naderen en de verheven^

zyde deedt ze afwyken.

Dit onderfcheid fchecn voort te komen van ee-

nige verandering, op of naby deszelfs Oppervlak-

ten , door eene eenpaauige verfpreiding van de

Hitte door den Steen : want, dit zo niet zynde,

kan ik geen reden vinden , waarom de Steen niet

/^///j-Elektriek aan beide zyden bleeve , zo lang

hy
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hy nog eenige tekenen van Elekcrieke kragt be^

tieldt.

5. Proefn. Ni} hield ik de platte zyde zo

digt aan de Vlam, als ik de verhevene daar aan

gehouden had , en , in plaats dat te vooven de bei-

de zyden ^A/j-Elektriek waren , bevond ik ze

thans w/'««i--Elektriek te zyn : want ieder zyde

deedt de Balletjes naderen.

" Uit deeze Froefneeming had ik redpn om te

gelooyen , dat de Steen (indien ik zo zeggen mag)

ontledigd ware van zyne Elektriciteit : aangezien

hy een tyd lang bleef werken, gelyk andere Lig-

haamen, die »2/W-Elektriek gemaakt zyn.

6. Proefn. Na verloop van een gelyken ty4

als in de vierde Froefneeming, de Tourmal'in kou-

der geworden zynde, veranderde hy ook zynen

itaat: want de verhevene zyde deedt de Ballet-

jes afwyken en de platte zyde deedt ze nog al

naderen ,
gelyk zy te vooren gedaan hadt.

Dit onderfcheid fcheen vv^ederom te ontltaan uit

eenige verandering in de Oppervlakten van den

Toitmalm^ door de Hitte eenpaarig verfpreid te

hebben door den Steen. Indien dit zo niet wa-

re, zie ik geen reden, waarom de Steen niet ;«/-

«//j-Elektriek aan beide zyden bleeve, zo lang 'er

nog eenige tekenen van Elektriciteit in denzel-,

yen zig openbaarden.

Vervolgens werd ik natuurlyk aano-efpoord om

te onderzoeken, aan welke Oppervlakte vanden

VL Dekl. Tour-
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roz/rw^//» de Vloeiftof inkwame
,

(indien 'er ee^

nige dit deed,) terwyl hy heet gemaakt werdt.

7. Proeftt. I?e Vlam nu onbekwaam zynde

tot myn oogmerk , aangezien de Elektrieke Vloei-

(lof ligtelyk door derzelver byzyn verftrooid

wordt, koos ik een Yzeren Staaf uit, aan wel-

Jter end een ronde Knop was. Deeze werdt heet

gemaakt en toen tot zekeren afftand van de Balletjes

gebragt, om te zien ofzy 'er door aangedaan wer-

den y maar , de allerminfte beweeging niet be-

fpeurende, ftelde ik 'er den Tourmalin luflchen,

jiict de verhevene zyde naar de Balletjes toe. Zy
naderden een weinig, en keerden, als ik het

heet gemaakte Yzer wegnam , naar hunne plaats

te rug. Toen bragt ik het Yzer digter aan den

'Xourmalhi dan te vooren , en de Balletjes bewoo-

gen zig , in dit Geval , met kragt naar den Steen

toe, waar mede zy, een aanmerkelyken tyd, in

aanraaking bleeven, en nadqrhand weekenzy'er

van af.

De Balletjes onderzoekende, bevond ik datzy

al hunne ^'///j-Elektriciteit verlooren hadden, en

?M?««j-Elektriek geworden waren. Ik nam ook

waar , dat de Steen zelf, aan beide zyden , mi-

««j-Elektriek was.

Uit deeze Proefneeming befloot ik, dat de

Elcktrieke Vloeiftof van de Balletjes vloeide naar

den Steen : aangezien zy niet alleen hun eigen

ƒ/»ƒ- Elektriciteit verlooren hadden , maar zelfs

mtnus--
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fhinus-Eléktriék geworden waren ^ en , dewy!

de Tourmalm ook j, aan beide zyden , m;««j-Elek:-

triek geworden was, zo moet zekere Veelheid

Elektrieke Vloeiftof van denzelven naar het Yzer

zyn gevloeid. En, dat dit waarlyk zo beftond,

zal aanftonds blyken.

8. Proefn. Wanneer ik dë verhevene zyde

op even de zelfde manier heet maakte , als ik de

platte heet gemaakt had, zo werden de Balletjeg

tiiet naar den Tourmalin toe, maar van denzelven

af, bewoogen, en bleeven in dien ftaat. Indeei-

ze Proefneeming waren zy ^/^j-Elektriek ge-

mJiakt , én de Steen was het ook aan beide zy-

den.

Uit deeze Proefneeming befloot ik , dat de^/us-

Elektriciteit in den Steen niet van de Balletjes af

vloeide , dewyl zy niets van hunne kragt verloo-

ren, maar dat die van het Yzer zelf moeft ge-

komen zyn.

Het was nu noodig het Yzer te onderzoeken ;

doch ik vond dit zeer moeijelyk, om veelefley

redenen , én zulken miflchien , die men verdrie-

telyk zou oordeelen j indien ik ze kwam t€

melden.

Derhalve nam ik myn toevlugt tot een ander'

Middel , waar in 't waarfchynlyk was , dat ik be-

ter zoude flaagen. Dit was, een Glazen Buis

te gebruiken van omtrent twee Voeten lang,

waar van ik het eene end gloeijend heet maak-

te, en dus de Proefneemingen herhaalde: na ie-

VI. Deel. de#
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der van welken ik op den zelfden tyd den toe-

ftand vïin het Glas ónderzogc.

9, Froefn. Wanneer de platte zyde van den

Tourmafin aan liet heet gemaakte end van 't Glas 5

op gelyké manier , bloot gefteld werdt, als aan dei

Yzeren Knop in Próefn. 7 : zo nam ik waar, dat

het heet gemaakte gedeelte van het Glas, omtrent

drie Duimen ver, w/»«x-Elektriek, en het ove-

rige gedeelte jf'/W-Elektriek ware, zodanig bly-

vende , zelfs wanneer het Glas ten naallen by koud

geworden was.'

Dteze plus- en m}mis-^üit in het Glas, nu,moeft

veroorzaakt zyn door de werking der Vlociftoffe,

vlocijende van de Balletjes en den Tourmaltn naar

het Glas toe: aangezien ik bevond^ dat een Stroom

van de Elektrieke Vloeiftof , tegen dè natuurlyke

Veelheid der Vloeiftoffc in het Glas aan werken-

de , de zelfde uitwerking voortbrengt : want

,

een Buis van Glas gewreevcn hebbende, voeg-

de ik die aan het heet gemaakte end van een an-

dere Buis, en de Vertooningen waren volmaakt

eveneens; zynde dat gedeelte, 't welk heet ge-

maakt was, minus en het verdere gedeelte pïus-

Elektriek.

Dit fchynt een Stap , die ons leidt tot ontdek-

king van de Waarheid, naar welke wy zoeken.

De Stroom van de Vloeiftof , immers ^ fchynt

keurlyk afgebakend te zyn in deeze Omftandighe-

deff ; hebbende de Hitte den Toarmal'm in be-

kwaame gcfchiktheid gcbragt , om de Vloeiftof,
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van de Balletjes ^ door zyne zelfftandigheid , naar

het Glas te laaten doorgaan.

10. Proefn. Ik was nu zeer begeerig te on-

derbroeken , welke de uitkomft zoude zyn , wan-

neer het heet gemaakte deel van 't Glas naaft wa-

re aan de verhevene zyde van den Tourmaïin. De
Proef neemende, bevond ik, dat de Buis ter lang-

te van meer dan een Voet ;wi««j-Elektriek ge-

maakt ware, zonder eenige de minfte Vertooning

van eene ^///^-Elektriciteit in het verdere gedeel-

te j gelyk in de laatfte Proefneeming. En deeze

»;/«//j-Elektriciteit hieldt ook ftand, toen de Buis

byna koud was.

Aangezien nu deTourma/in plus, de Balletjes

oo\. flus en het heet gemaakte Glas ;;;/««j-Elek-

triek ware , zo moeft de Elektrikaale Vloeiftof

van het Glas af gevloeid zyjt , om eene j?/«j-Elek-

triciteit in den Steen en de Balletjes te veroorzaa-

ken.

Dus ziet Gy , Myn Heer , dat ik ontdekt heb

twee Stroomen van de Elektrikaale Vloeiftof, die

met tegenf]rydige koerjen doorgaan ; dewyl de eene

beide zyden van den Tourmalin ƒ///j , de andere

beide zyden wi«w-Elektriek maakt.

Myn naafte Stap was, den Tourmalin te bren-

gen in zynen natuurlyken ftaat, (gelyk tEpinüs

het noemt,) om verdere Proeven, daar mede, in

't werk te (tellen.

II. Proefn. Ten einde, nuj, dit oogmerk beft

te beantwoorden , zo fcheidde ik den Tour/nalin

VI. Deel. van
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van hét Lak af, en leid' hem voot een korten ty3

in kookerra Water , alwaar hy van alle zyden om-

ringd was met een Geleider en een gelyken trap van

Mine. Xoéri, denzelven uit het Water genomeh

iiebbende, leid ik de verhevene zyde (nadathy

droog was geworden) o^ het ftrookje Hout, door

het Lak onderfteünd, waar aan de Vlierballctjes

opgehangen waren : doch daar kwam geen Ver-

tooning ; want de Balletjes bieeven in rufté.

12. Proepa. Maar, wanneer de Steen een

weinig tyds langer op het Hout bleef, föieidden

de Balletjes tot een aanmerkélyken afïland van el-

kander , fomtyds byna twee Duimen , en bleé-

Ten dus meer dan een Minuut lang.

Ift deezeri ftaat waren zy ƒ /i!zj - Elektriek ge-

maakt ; 't welk blcèk door hunne nadering aan

Barnfteen , wanneer die gewreeven was en naby

liun gebragt. t)ev/yl dan de Balletjesjf///j-Ëlcktriek

gemaakt waren, moefl: de vloeijing der StotTe, vati

de pliis-zy^Q van den Totirmalm , eenig gedeelte

"iran het Hout zelf w/wz/j-Ëlektfiek hebben doen

"worden , èn de Balletjes j?///j ; aangezien even de

zelfde Uitwerkingen in de 9. Proefn. gebeurden.

Buitendien bragt Elektriek gemaakt Glas, tegen

't zelfde Hout over gefteld zynde, dergelyke Ver-

tooningen voort.

13. Proefn. Terwyl de Steen op het Hout

ruftende bleef, bragt ik mynen Vinger naby de

|)latte zyde van den Tourmahn , en de Balletjes

%eeken verder van elkander af. Wanneer ik het
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nabybrengen van mynen Vinger herhaalde, hadt

dit t'elkens aandoening op de Balletjes, en maak-

te dat dezelven een weinig meer van elkander

weeken ; ten zy de Tourmaltn te koud geworden

ware; in welk Geval zy elkander naderden , doch

zy bleeven nog al flu^ Elektriek.

In deeze troelneemingdeedt myn Vinger niets

meer, dan de Elektrieke VloeiftofFe vaardiger te

verfchaffen aan den Steen , dan de Lugt zelve dit

gedaan zou hebben.

14. Proefn. Wanneer ik den Steen trapswy-

ze afnam van het Hout, naderden de Balletjes el-

kander meer en meer: maar, zo dra dezelve ge-

heel weg genomen was , weeken zy weder van

elkander, en waren, in dit Geval^ minus-, in

plaats van ^»/«j-Elektriek , geworden.

Dit is een verdere bevelUging , dat de StofFe,

die van den Steen af vloeide, het Hout minus-

Elektriek maakte, door een gedeelte der Natuur-

lyke veelheid uit het Hout t? dringen in de Bal-

letjes, en dus dezelven flus deedt worden: maar,

om dat eenig gedeelte dier Vloeittoffe , insgelyks,

uit de Balletjes gedrongen werdt in deLugt, ter-

wyl zy flus bleeven , derhalve waren zy , wan-

neer de Steen was weg genomen, net zo veel

w/««::-Elektriek geworden, als de kragt derStof-

fe , vloeijende van den Steen , in ftaat was uit de

Balletjes te dryven. Ook heb ik voortyds aan-

getoond , dat de Balletjes van elkander zullen af-

wyken in deeze w/«»^-ftaat , gelyk zy doen in

Vi. Deei.. K een



I4Ö EleKTRIKAALE PaOEFNEEMINGEN

een pIits-üa?Lt ; door het fterk indringen der Vloei-

ftof uit de Lugt , enz. , aan alle zyden , om het

Evenwigt teherftellcn; maar deeze Vloeiftof, ii>

de pooging , die zy doet, om in de Balletjes te

komen , tot zekeren trap vertraagd zynde , door

het Medium aan dcrzelver Oppervlakten, zo wordt

^ene ophooping gemaakt , en bygevolg worden

'er Dampkringen, gelykfoortig aan die p/uszyn,

geformeerd; met dit verfchil alleen , dat de eene

van het Lichaam ^/Aftrekkende is, de andere naar

het Lighaam toe.

.15. Proefn. Den Steen wederom heet ge-

maakt hebbende in Kookend Water , leid' ik de

platte zyde op het Hout. Li dit Geval bleeven

de Balletjes in rufte, even als zy in de 11. Proef». ,

wanneer de verhevene zyde op het Hout gelegd

was, deeden.

1$. Proefn. Maar , na verloop van een wei-:

ijig tyds , wecken de Balletjes een Duim , of

Qieer^ van elkander, en bleeven dus eenigen tyd.

In dceze ftaat waren zy w/««j-Elektriek, dewyl

zy van den Barnfteen weg geftooten werden.

De Tourmal'in werdt , in deeze omftandigl>e7

den , met de Elektrieke Vloeiftof voorzien van

het Hout en de Balletjes
,

gelyk blykt uit de

voorgaande Proefneemingen , wanneer het heet

gemaakte Glas werdt aangevoegd : zo dat de Bal-

letjes moeten ge weeft zyn in een ;«/«w,en eenig

gedeelte van het Hout in een ^j/^j-ftaat: aangezien

even g^lyke tegenftand aan de Oppervlakte te

pyer-
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overwinnen ware, ^aar een ophooping van de

Vloèiftof moet veroorzaakt zyn , voor dat dezel-

ve in den Toumal'm kon doorgaan : 't welk uit de

Proefneeming van Lord Charles Cavendish is g^e-

bleeken.

Glas, w;'««J-Elektriek gemaakt zynde, en op

de zelfde manier aangevoegd , bragt dergelyke uit-

werking voort. Wat de manier belangt , öm

Glas w;«»^-Elektriek te maaken, die zal ik in 't

vervolg aanwy zen.

17. Pmfn. Toen ik myn Vinger naby de

verhevene zyde bragt, weeken de Balletjes van

elkander af, even als zy in de 13. Froefa. dee-

den, en, op het herhaalen van de nadering, wee-

ken de Balletjes een weinig meer af; ten zy de

Steen te koud was geworden.

De nadering van den Vinger , derhalven ,
ge--

leidde de Vloèiftof vaardiger van den Steen , dan

de Lugt^ die denzelven omringde.

18. Proefn. Den Toumal'm een klein Wéinig

doende afgaan van het Hout , naderden de Bal*

letjes eikanderen, en bleeven dit doen, terwyï

de Steen verder af gebragt wêrdt. Niettemia

waren zy w/««j-Elektriek gemaakt, hoewel in-

een kleinder graad.

19. Proefn. Daar op nam ik hém geheel weg,

en de Balletjes weeken van elkander , maar tot

een grooter affiand , dan ooit te vooren in de

voorgaande Proeiheemingen ; en, in plaats van

VI. Deel. Ka wi-
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minti: , waren zy nu /'/«j-Elektriek gemaakt : want

de Barnfteen deedt ze naderen.

Door het afwyken der Balletjes tot een groo-

ter afftand, in dit laatfte Geval, dan in eenige an-

dere Proefneeming, die ik tot dus verre byge-

bragt heb , en doordien de Stroom der VloeiftoiFe,

geduurende den natuurlyken ftaat van den Steen,

was van de mhius- naar de/^/«j-zyde; hebben wy
een ander Bewys , dat de te^enjiand kJeinji ts aan

de minus-zy/e van den Steen ; en uit dien hoofde

moet de neiging der VloeiftofFe van de Balletjes

naar den Steen toe grooter zyn , dan wanneer de

Vloeiftof van den Steen naar de Balletjes neigde.

Daar is egter een tegenfiand , aan het Hout ei-

gen, die te vooren waargenomen werdt en daar

men rekening op moet maaken , fchoon de zelfde

zynde in ieder Proefneeming. Niettemin , de-

wyl de neiging van den Steen verfchillende is,

wanneer verfchillende zyden van den Steen toe-

gekeerd worden, zo zullen 'er verfchillende trap*

pen van de Elektrieke Vloeiftof opgehoopt zyn.

Hier uit zien wy de reden , waarom , op het weg-

neemen van den Steen van het Hout ,
gelyk in

deeze laatfte Proefneeming, meer van de opge-

hoopte Vloeiftof moet ingevloeid dan uitgevloeid

zyn, aangezien de Balletjes /^/r/j--Elektriek ge-

worden waren.

H.

VER-
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De invoering van het aanJiweeken der Perjik-

en andere Boomen.

TEn tyde van Hen rik den IV". en Lode-
WYK den XIII. wift men van geene an-

dere Perfiken, dan die te Corheil\ gelyk ons daar

van de beroemde Lyf-Arts van de gemelde Ko-
ningen van Vrankryk en van de Koninglyke

Vrouw Moeder ; Nicolaus Abraham de
LA Framboisiére, die in den Jaare 1613 ge-

Ichreeveo heeft , berigt. Corbeil is een Stad , ze-

ven Mylen van Parys gelegen , daar men in de

Wynbergen , reeds van onheuglyke tyden her,

Perfikboomen uit Steenen kweekt. Derzelvcr be-

handeling gaat onder die van den Wynftok door,

zonder ze te fnoeijen , of iet anders daar aan te

doen, dan dat men het doode Hout affnyde, ja

zonder ze eens te enten. Hedendaags zyn die

Vrugten voor het gemeene Volk.

VI. Deejl. K 3 Pe
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De Heer de la Quintinye zegt , dat de Lei-

boonien van Perfiken ten zynen tyde reeds be-

roemd , doch toen zelfs nog niet oud waren. Hy
fchreef omtrent denjaare 1680. Te Montreu}/ wordt

verzekerd, dat toen ter tyd de Perüken daar even

als tegenwoordig behandeld werden, en, volgens

de rekening der oudfte Lieden leMontreuil tnBa^

gnolet^ zyn deeze en de andere Boomen, reeds

langer dan een Eeuw, aldaar opgepaft. Men vindt

zekere Berigten , waar uicblykt, dat^ ten tyde,

wanner de la Quintinye den Tuin en de Hei-

ningen van den Koning te Verfailles aanleide, de

Tuinlieden te Montreuil de Perfiken, voor zig,

en op eene geheele andere wyze, dan de Heer de

LA Quintinye, behandelden. Deeze en meer an-

dere Omftandigheden bewyzen , dat de Kweeking
der Perfiken en meer andere Boomen, te M>«;r^»/7,

zeer oud moet zyn. De oorlprong is deeze.

Eenige Inwooners van deeze Plaats beweeren,

dat, voor meer dan een Eeuw, een hunner Voor-»

ouderen Perfiken uit de Wynbergen gegeten , en

de Steenen daar vnnin zyn Tuin geworpen hebben-

de , dezelven langs een Muur heen waren opgeko-

men. Als nu die Booraen, na verloop van eenige

Jaaren, vol Vrugten zaten, zo hegtte de Eigenaar

de Takken aan. den Muur vaft , en nam , by gebrek

\'an Biezen, ftukken van oude Vodden daar toe,

die hy met Spykers in den Muur floeg ; gelyk

zuJks nog heden, doch niet meer uit gebrek, maar

mee voordag: gefchicdc. Zo dra nu deeze Perfiken,
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op zulk een wyze,Zon kreegen , wierden zy groó'

ter dan de anderen : zy fmaakten en kleurden ook

beter. Derhalve nam men de Proefvan andere Per-

fiken-Steenen, op zodanige wyze, in den Grond te

fteeken , en dit flaagde even zo wel. De Vrugten ,

ter Markt gebragt zynde, golden veel, en daar

door werden zo wel derzelver Eigenaars, als ande-

re Luiden te Montreuil, aangezet. Zy plantterï

veele Steenen hunner geteelde Vrugten langs de

Muuren, en, dewyl onder de menigte derzelveri

akyd eenige gevonden werden, die beter dan dé

anderen waren; zo bemoeide men zig om derzelvet

veelheid door Enten te vermeerderen, en menig

een gaf zig aan het teelen van Perfiken geheel over,

't welk hem wekhaaft anderen nadeeden. Sedert

dientyd zyn de Perfiken te Corheil^ by decze

nieuw gekweekte keurlyke Vrugten , in weinig

agtinge geweeft.

Alle Tuiniers, nu, en Partikulieren in den om-

trek van Parys, die deeze groote en welfmaakende

Perfiken zagen, wilden gaarn zodanige Vrugten

ook in hunne Tuinen hebben.. Men entte zo aan-

ftonds verfcheide foorten van Perfiken op Aman-
del- en Pruimboomen: of andere Tuiniers dagten,

dat zy de Konft om Perfiken te teelen, genoegzaam

verftonden, en bedorven dezelven op eene zeer

geeftige wyze
,
gelyk zy nog dagelyks doen. Ein-

delyk bewoog de goede voortgang de Luiden te

Montreutl^ dót zy de natuur van ^i:^r\ Perfikboom

aclf beftudeerden , en hunne Oogmerken <ir\ Ga-

VL Deel. Iv 4 ven
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ven ook tot andere Boomen, zo wel van Pit- als

Steen-Ooft, uitfrrekten.

Ds Uitvinding en aanlegging der Muuren.

In den eerden oorfprong en ten tyde, daar wy te

vooren van gefproken hebben, waren te Montreuil

ongevaar twaalf Tuinen , alwaar men deBoomèn,

inzonderheid de Perfiken, voortkweekte: toen de

eerfte van derzelver Eigenaaren ftierf, Deez' hadt

een ftuk Lands van ongevaar vier Morgen , dat in

de nabuurfchap van Montreui/ gelegen was, beze-

ten. Hy hadt vier Erfgenaamen , die dit ftuk Lands

onder zig verdeelden, en dus ieder daar van een

Morgen krecgen , laatende elk het zyne met een

Muur omtrekken. Toen de eerfte van deeze vier

Erfgenaamen geftorven was,kreegen zyne vier na-

gclatcnc Kinderen weder ieder zyn deel in ditStuk

Lands, en elk liet zyn vierde deel Morgens met

Muuren omringen , waaraan zy akemaal Perfikboo-

mcn plantten. Diestyds bemerkte men, dat in de

vier vierde dcelen van den eerftgeftorvenen , dieal-

tcmaal met Muuren omgeven waren, de Perfiken

beter en grocter uitvielen; vroeger ryp wierden

en beter kleur en fn^aak hadden ; dat ook de Per-

fikboomen veel beter groeiden en niet zo ligt be-

vroozcn, en dat al het andere, 't Vv'clk in dit vier-

de deel geplant was geworden, fpcediger tot Ryp-

hcid kwame. Derhalve leid men, naderhand, met

vüordagt meerMuuren aan, en bragt allesop zulk een

Voet,
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Voet, als men het tegenwoordig te Montreu}/ vindt.

Schoon men diestyds aldaar voornaamelyk Per-

fiken teelde, gelyk de eerfte Eigenaars gedaan had-

den , zo ving men doch , wyl deeze Vrugten maar

een korten tyd duuren, weldra aan, de tuffchen-

ruimten deezer Miiuren , en de zo tegen 'c Oos-

ten als tegen 't Zuiden gelegene Plekken, met an-

dere Gewairen te beplanten , waar mede men, byna

het geheele jaar door, ter Markt kon gaan: doch

dezelven wierden altemaal ver van de Perfikboo-

men af geplant, op dat zy daar aan geen nadeel

toebrengen mogten : zo dat men , digt aan deeze

Boomen
,
geen Aardbeijen , noch vroege Erwten,

noch Winter-Peterfelie, veel minder Kool, Kaa-
pen, Uijen, of iets dergelyks, geplant vindt.

De ftandplaats tegen 't Noorden of Weften is

niet dienftig voor de Perfiken,doch men gebruikt

de Weftelyke Muuren, hoe veele zwaarigheden

ook zulks onderhevig zy , menigvuldig genoeg tot

kweeking derzelven. Om ook de Noordelyke

Muuren ten nutte te gebruiken, planten de Lui-

den te Montreuil aan dezelven de duurzaamfte foor-

ten van Kook-Oüft^en naar 't Weften toe Win-
ter -Bonchreciens en ander dergelyke Vrugten,
die 'er beiden keurlyk voortkomen. Het groote

, voordeel, 't welk de Inwooners daar van trek-

ken , heeft hun , na dat zy het in de teeling van
Steen-Ooft zo ver gebragt hadden, zig tevens op
die van 't Pit-Ooft doen toeleggen. Dewyl ook
vervolgens het Moeskruid en alle andere Vrug-

VI. D]i,KL. ten.
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ten , aldaar met voordeel geteeld werden , is het

getal der Muuren in den omtrek van Montreutl

dermaate toegenomen , dat dit Dorp thans, door

zyne menigte van Muuren , naar eene groote Stad

gelykt.

Het zal onnoodig zyn hier te verhaalen, hoe

de manier , te Montreutl ingevoerd , om de Boo-

men en andere Gewaflen aan te kweeken, in de

omleggende Landftreeken reeds algemeen gewor-

den is. Het groote voordeel , dat het Volk van

Montreutl van zyne Vrugten trok , moed nood-

wendig den iever van de Nabuuren gaande maa-

ken, en dus heeft zig hunne manier, natuurly-

ker wyze, al verder en verder uitgebreid. Gi-

RARDOT, de Vader, heeft hier in den meeftea

ophef gemaakt: doch wat ook de Opfteller van

het Vertoog over de Behandeling der Perjikboomen

zeggen moge (*), wy kunnen voor vaft verze-

keren , dat die in geenen deele de Uitvinder is

van eenige der Konftgreepen , welken heden-

daags te Montreutl^ Bagnolet, en in alle daar om-

trent gelegene Dorpen, in 't werk gefteld worden.

H.
C*) Zie 't vüorige Deel, bladz. 424.

DRUKFEILEN.
Bladz. 5. Reg. 21. voor ABC lees RAC-— 22. Zyden — Boogen
i—— 54. —— 22. II7Ö9- — XI759-7

—— 57.—— II. In de Breuk -^ mankeert het ftreepje

en dei.sg'.daarvanmoetzyn 1.4151434
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WAARNEEMINGE]^
omtrent deZIEKTEN

T E

AMSTELDAM,
I:i de MMïiden yafiuary ^ Vebruary Qn Maart ^

des Jaars 1761.

IN deeze drie Maanden is geen doorgaande Ooften

Wind geweeft, maar men hadt veel Weftelyke

Winden, met een betrokken Lugt, zonder groote

verandering van den Barometer , en des ook wei-

nig of geen Storm. Tot verwondering ftondt de

Thermometer, in 't voorfte vünyam/ary, zo hoog

als gemeenlyk, en ook nu, in 't midden van Maan

^

en deeze drie Maanden heeft een wonderbaare Ge-

maatigdheid geheerfcht ; zo dat de Winter met on-

gemeen zagt Weer, naar 't Saizoen, ten einde is

geloopen. Men heeft ook, in deeze Stad, geen

doorgaande Ziekten of overmaatige Sterfte verno-

men. De Kinderpokjes blyven nog gralTeeren, en

hier en daar zyn Conttniteele Koortfen geweell. Som-

migen , die van de Afgaande in 't voorfte deezes

jaars verlofl waren , ftorten thans weder in.



ONDERZOEK,
o F

VERSCHILLENDE

PLANTEN
EEN VERSCHILLEND OFHETZELFDji
SOORT VAN VOEDZEL Uit DEN

Grond haalen;

Meeft getrokken uit een Werk over dea
Landbouw

Dat uitgegeven is door den Heer

ï)ü HAMEL DU MONCEAU,
Lid van de Koninglyke Akademie der Wetenfchap-

pen van Parys , vun de Koninglyke Sociëteit van

Londen f van die van Edeiihurg^ van de Aka-

demie der Zse-Zciaken, Generaale Opzigter

der Zee - Zaaken in Vrankryki

{Traite de la Culture des Terres
, fulvant Igs Principes

de Monfr. Tuli,.)

"^WWWWWWpy^^^^' g- -3 ^ göo jj? o ï^;^

WAt is het Voedizel der Planten ? Is het

Water, Zout, Olie, Vuur? of een

mengzel uit allci, ofeenige van deze Stoffen tTaam-

gefteld ? Het laatfte is waarfchynlyJift. Dit is

egter al wat ik 'er van zeggen zal , onj dat eeil

VI. De E Li L brcêd^



i6o Ondeh'zoek naar het Voedzel,

breedvoerig Onderzoek, des aangaande , my meer

fraay dan nuttig voorkomt.

Daar zyn twee andere Vraagdukken in den

Landbouw, die niet enkel befchouwende zyn,

maar een onmiddclykcn invloed hebben op de

Praktyk, en waar van de oploffing dus van eene

zeer wezenlyke nuttigheid moet geoordeeld wor-

den.

Wat is, voor eeijï , het befte middel om de

Aarde vrugtbaarer te maaken, of in den zelfden

Grond meer nuttige Planten tot grooter volmaakt-

heid te brengen? Kan dit beft door middel van

Meft , en van wat Meft , en op welk eene wyzc

gefchieden ? of is het daar toe dienftiger de Gron-

den op zekere tydcn en wyzen te roeren en om

te zetten? Dit laatfte ware zekerlyk, om de

duurte der Meft in fchraale Landen , boven alles

te wenfchen, en is, tegen het gemeen vooroor-

deel van alle Landbouwers, in onze dagen geluk-

kiglyk v/ aar bevonden, en met duizend Proeven

en Ondervindingen van verfcheide Liefhebbers

door geheel Europa ontegenzeggelyk beveftigd.

Dit maakt een gantfch nieuw Syflema in den

Landbouw , en verandert dezelve geheellyk van

gedaante, 't Is naauwlyks te begrypen, wat eene

verbetering de ontdekking dezer waarheid daar in

gemaakt, wat eene verbaazende vrugtbaarheid

iiet Kooren federt die uitvinding gekreegen, en

wat een voordeel fchraale Landeryen door die

nieuwe manier van behandelen aan hunne bezit-

ters



DAT DE PlANTEM UIT DEN GrOND KAALLN. i6i

ters of gebruikers hebben aa'ngebragt. De Hee-

ren Tull en du Hamel deMon^eau zyn de

voornaamften, waar aan hecMenfchdom die hcil-

zaame verbeteringen is verfcluüdigd, Tcrwyl zy

in hunne loffelyke poogingen egter door verfchci-

de Liefhebbers , Mannen van den hoogften rang

en grootfte bekwaamheden tevens, in de meeftc

Landen van Europa worden onderfteund en aan-

gemoedigd. Gelyk myn oogmerk is , om die

nieuwe wyze van Landbouwen, aan welk bedryf

ik zelve volgens myn beroep en keuze verknogc

ben , tevens met de Proeven en Ondervindingen ,

die daar omtrent in verfcheide Ryken en Staaten

en ook hier te lai>de zyn gedaan , en nog gedaan

moogen worden , myne Landsgenooten in onze

taal mede te deelen, zal ik het voorgeftelde Vraag-

ftuk dan ook voor tegenwoordig niet verder aan-

roeren.

Tot genoegen van hen, die^geen tyd noch lufi

voor de oefening van den Laridbouw hebbende ^

de werking der Natuur egter gaarne kennen , zal

ik nu

,

Ten anderen , eene Vraag voorfteiilen , waar vaii

de invloed op ieder deel der Hoveniers-konft zo

wel als Landbouw zigtbaar is , en derhalven , bui-,

ten het vermaak der verftandelyke befchoüwing^

van nut kan wezen aan elk, die zig flégts tnec

f,yn Moestuintje of Bloempotten maar eenigzins

verluftjgt.

„ Trekt ieder verfchillende Plant een verfchil-

VL Deel. L 2 ïend



it'2 OnderzoLK naar iilt Voedzel,

„ Icnd Ibürt: van Sap en Vocdzcl uit den Grond?

„ cf voeden de verfcheide foorten van Planten
,

,, hoe flrydig ook in haare natuur en eigcnfchap-

,, pen, zig met gelyke zcliTrandighcdcnj en met

„ het zelfde foort van vrugrbaarc deeltjes, die

„ in de Aarde leggen opgeilüoten , die zy alle

„ onverfchillig naar zig haaien, en die elk nJiar

„ zynaart, en het maakzel zyner Vezelen zoda-

„ nigfchikt, kneedt en vermengt, dat daar uit

„ alleen de verfchillende eigenfchappen der Plan-

., ten voortkomen".

Men begrypt ligtelyk , dat ik niet in tv^-yfel

zoek te trekken, of deeene Plant meer voedzaa-

mc deelen naar zig haale, en den Grond meer van

vrugtbaarheid beroove,dan de andere? De Hen-

nip üf Kool aan de ecne, en Knollen of Aardap-

pels aan de andere zydc , zouden dit verfchil wel

ras doen blyken.

Nemaar, men wil in 't algemeen , dat ieder

Plant zig met verfchillende Sappen voedt ; dat

Tarwe, by voorbeeld, een ander foort van deel-

tjes uit den Grond haale, dan Rog of Boekweit,

on Zuuring andere S:ippen naar zig trekke, dan

Kervel of Dragon. Dit algemeen begrip , nu

,

Ücunt, myns oordeels , op geenc wezenlykc gron-

lï^n , en meene ik in den loop myner Befpiegelin-

gcn voor elk onbeneveld oogduidelyk te tooncn,

dat hetzelve door de ondervinding worde ge-

v/raakt. Laat ons de redenen befchouwen,

daar men dit begrip op vefrigt.'

Js



BATpE Planten uit den Giiond ha alen. iöo

Is het iv.iiU-fchynlyk , vraagt men , dat de zelf-

de Stoffe ,
' dut de zelfde vrugtbaare deeltjes zo üK'

(ierfchiidcn foori van Planten maaken zouden, dse van

elkanderen m iniv^crJige gedaaïite en voorkoming , in

[maak en reuk, en zelfs in heihaame of vergijt^ge

hoedanigheden , zo hemels-breed verfehillen?

Daar is niet aan te twyfclen ^ of de vocdzaamc

deeltjes , die de Planten naar zig haaien , necnien

in elke vcrfchillende Plant verfchillcndc gedaan-

tens aan ; maar daar uit is geenzints op te niaakcn

,

dat deze deckjes niet van den zelfden aart zouden

wezen, tervvyl ze nog in den Grond begraaven

leggen. Het tegendeel blykt zelfs duidelyk hier

uit, om dat vcrfchillende Planten, die by el kan-

deren ilarin, eikanderen van noodig Voedzel al-

toos bcrooven. Indien de Prey of Look , by

voorbeeld , een ander Voedzel uit den Grond baal-

de, dan Zuuring of Spinagie, zo zoude niQt alleen

cpn Zuuring-Plant, tufli^hen de Look gezt;t , be^

ter groeijen dan by andere Zuuring-Planten, maar

zplfs even goed tieren , als of zy alleen en op haar

zelve flond. De ondervinding fpreckt dit egtej;

tegen , en toont , dat de Planten , fchoon van,

verfchillenden aart , eikanderen egter wel dcg§-

lyk benadeclen.

En om te bcwyzen , (^vervolgt do Heer d ü

Hamel) dat het zelfde Sap in de buizen der zelf-

de (hoe veel meer dan in verfchillcndc) Planten

,

verfcheide hoedanigheden aanneeme, zal het ge-

noeg zyn hier ecne Ondervinding tQ hQi'höalen,

VI DïïEii.
'
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104 Onderzoek naar het Voedzel,

ik voor langen tyd aan de Akademie der Weten-

fchappcn heb medegedeeld; naamelyk dat een jon-

ge Citroen , zo groot als een Ert , met zyn Steel

geënt zynde op den tak van een Oranjeboom, daar

op groeide en ryp wierd , en zyne hoedanigheid

van Citroen behield, zonder iets van den Oran-

jeboom over te neemen. Het welk ontegenzeg-

gelyk bewyft , dat de zelfde Sappen , uit den Oran-

jeboom in den Citroen overgaande, door de ver-

fchillendc bewerking , welke deze Vrugt daar aan

dccdt , aanftonds van Natuur veranderd zyn.

En dat die verfchillende bewerking der Sappen

de eenigc oorzaak zy van het onderfcheid der Plan-

ten, zal nader blyken jals wy verder aanmerken,

dat op de Onderftelling der genen , die bewee-

ren" dat 'er een verfchillcnd Voedzel voor de Plan-

ten in den Grond zelve zy ^ die vcrlchillende voed-

zaame deeltjes niet alleen voor verfdiillende Plan-

ten, maar zelfs voor verfcheide deelen van de

zelfde Plant, vercifcht zouden worden. Wat een

onderfcheid is 'er niet tulTchen het Vleefch , de

Steen en de Pit van een Perfik ! Een ganfch ver-

fchillend gevoel , reuk , fmaak en uitwerkfelen

;

een ganfch verfchil, derhalven, van voedzaame

deelen in den Grond , die allen egter door de zelf-

de Wortels zouden opgehaald en aangevoerd moe-

ten worden ! Wat denkbeeld is hier van te maa-

ken 9 zonder eenc verfchillende bewerking der

zelfd^ Sappen in de verfcheidenc Buizen en Vaten

Ygiï de zelfde Vragten toe te ftaan? Men vindt

o^en-
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geenzins in de Aarde zelve den reuk , noch den

fmaak, noch de hoedanigheden, die zig in de

Gewaffen openbaaren. 't Is waar, dat men in

zommige Vrugten eenen byzonderen fmaak ont-

dekt , die van den aart des Gronds fchynt voort

te koomen, en dien men Land-Jtnaak noemt ; maar

dien ontdekt men in Vrugten van zeer verfcheide

foorten, en fchynt daar door veroorzaakt te wor-

den, dat de vrugtbaare deeltjes in den Grond al

te grof of te hard zyn , om door de fyne Hairbuis-

jes der Planten behoorlyk gekleinft , bereid , en

gemengd te worden. En in dezen ftaat van rauw-

heid kunnen zy niet anders dan een wreeden fmaak

aan de Planten geeven.

Doktor Grew vertoont ons de oppervlakte

der Wortelen als een Sponsagtig Lighaam , dat al-

lerlcie foorten van Sappen , die zig aan hetzelve

vertoonen, onverfchillig kan ontvangen; en ik

zal *er byvoegen , dat ik in het zelfde klaar en

zuiver Water heb doen groeijen Boonen, Mun-
te , Eiken- Kaftanje- en Amandcl-boomen , Hair-

plantjes, enz. Dat alle deze verfchillende Plan-

ten in dit zuivere Water alles gevonden hebben
,

wat tot hun Voedzel noodig was ; zo dat zy alle

de koleur, fmaak en het uiterlyk voorkomen

hadden , dat haar natuurlyk eigen is.

Zouden de Wortels der Planten waarlyk zo

vernuftig wezen , dat zy geene andere Sappen

^lantrekken of toelj\aten zouden, dan die haar heil-

VI. Deel. L ^ zaaiQ
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e?iam waren? De Heer Tüll verbaak hierom.>

trent een Proef, die bykans beüiÜend is, als ze

doorgaat. Men moet , zege hy » een Stoel van

Kruifemunt zetten in een V?it vol Waters ; de-

zelve fchiet daar haare Wortels in , en groeit zeer-

wel ; maar wanneer men'eenige Worteltjes der-

zelve buiten dit Vat in een Glas met zout Water

hangt, zo fterft dit gedeelte niet flegts, maar de

geheele Plant , en derzelver Blaadjes hebben een

zouten fmaak. Men kan niet zeggen, dat de

Kruifemunt verfterft door het nadeel , dat het

Zout gedaan heeft aan die weinige Worteltjes al-

l.een,, die in het zout Water overhongen : want

fchoon m.cn die geheel hadt afgefnccden , zou d&

Plant daar egter niets van geleden hebben; en 'er

is in allen gevalle niet aan te twyfelcn, of de

Wortels hebben het Zout, zo doodelyk voorde

Plant , ingezoogen en door dezelve yerfpreid , de-

^vyl de fmaak der vevftorvc B.laden dit bcveftigt.

Een duidelyk bewys^ zegt de Heer Tull, dac

de Wortels allerleie Sappen opfiurpen , die zy in

^en Grond ontmoeten , zelfs die verd^rvelyk voor

de Planten zyn.

Maar laat ons de verdere bedenkino;^n tegen

4oze W^^rheid hooren.

JVaarom zaait men Garjl of Haver na de Tarwe ?•

pan alken, om dat de Tar'iv den GrondJlegts van zul-

^e Sappen heeft beroofd^ die dienjlig ^varen voor haar

ij en ^ andere deehjes. die beki^iam ixiaren tot
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yoeding van Haver of Garfl , in de ^arde gelaaten'?

1. Isdic de waare reden, Heeren I danmoec

ook volgen, dat men een goeden Oogft verwag-

ten moge van een ftuk Tarwe, op Garft-ftoppels

gezaaid , om dat de Garft de Sappen van de Tar-

we niet kan hebben weggehaald. Ik durve u eg-

tcr op zulk een gezaay een zeer flegten Oogft voor-

ipellen, om dat de Tarwe niet gelukt, dan na

dat de Aarde vooraf verfcheide maaien is gebouwd,

waar toe na den Oogft geen tyd voor handen is..

Om deze reden , en om dat de Tarw meer Voed-

zel van nooden heeft, zaait men op gebraakte Lan-

den eerft Tarw, om in deszelfs geploegde Stop-

pels een Zaad te werpen , dat zig met minder voor-

afgaande Bouwingen en minder Voedzel verge-

noegen laat.

2. Daarenboven; indien ieder Plant niets an-

ders uit de Aarde haalde, dan de Sappen, diq

voor haar foort dienftig zyn, waarom zoude men
de Landen na verloop van eenige Jaaren laaten

ruften , of braak leggen ? Men behoefde immers

geduurig flegts van Graanen te veranderen. Garft

na de Tarwe, Haver na de Garft , Ertcn na de

Haver te zaaijen ; en dus kon men altoos Tarwe
TtfV'erpen in een Grond, die vier, vyf of racerder

Jaaren hadt geruft voor dat foort van Graan. De
cenvoudigfte Landman egter weet wel , dat men
op die wyze flegte Oogftcn krygen zoude , om
dat alle foorten van Planten den Grond berooven,

Terwyl het Land daarenboven braak legt, ploegt;

VL Deel. L ^ men
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men het dikwils, om hec ter deeg te breeken, de

tuflchenruimtens der Poren te vermeerderen , de

Lugt gelegenheid te geeven , om 'er nieuwe vrugt-

baare deelen in te brengen , en hetzelve dus be-

kwaam te maaken voor Planten, die nauwer zorg

vereiflchen
,
gelyk de Tarwe ; en tevens te belet-

ten , dat het zig niet door andere voortbrengfcls

en Onkruid uitputte.

3. Eindelyk ; indien ieder Plant niets anders

uit de Aarde haalde , dan het byzonder voedzel

dat haar dienftig is, dan zouden de wilde Heul,

de Diftels en Kooren-blocmen , die thans de

Tarwe doen vergaan , daaraan geen nadeel behoe-

ven toe te brengen; om dat dezelve geene zoda-

nige Sappen zoekende, die de Tarwe dienen , de-

ze gevolgelyk een even grooten overvloed van

bekwaam voedzel zoude vinden in het midden

van dat Onkruid , als in een fchoonen en welge-

ploegden Grond. En dat men niet zegge, dat het

meer de Stammen dan de Wortels dier Planten

zyn, welke de Tarwe benadcelen! Want wan-

neer men op een Akker eene zo groote party

Stokjes zet, dat dezelve meer fchaduw kunnen

geeven, dan het Onkruid daar wy van fpreeken ,

zo zullen zy de Graanen egter niet beletten van

wel te groeijen.

Terwyl nu alle de bygebragte redenen de eenr

paarigheid der vrugtbaarc Sappen voor alle Plan-

ten, hoe verfchillende ook, ten duidelykften be-

wvzeOj is 'er egter eene Aanmerking en Onder-

vin-



DAT DE Planten uit den Grond haalen. 169

vinding , die het tegenoverftaande Gevoelen in

den eerften opflag vry wat fchyn van Waarheid

byzet.

Schraak Akkers , die men dries laat leggen , bren*

gen van zelve verfcheidenerleie Onkruidplanten voort
,

en bekoomen , tcrwyl zy daaraan eenige Jaaren voed-

zei verfchaffen , ondertujfchen egter genoegzaame

vrugtbaarhejdf om , •wederom beploegd en bezaaid wor-

dende ^ ééne of meer goede Oogjien te leveren; het

welk f
zegt men, daarvan komt, om dat de Plan-

ten , die van zelve op deze Akkers zyn gegroeid, zulke

Sappen niet hebben ingezoogen , als tot voeding van
het Kooren noodig zyn ; gelyk men dm ook bevindt dat

Gronden , die langen tyd voor Weyde of Klaverveld

gelegen hebben, vervolgens zeer fchoon Kooren uitle-

veren.

• Deze Aanmerking fchynt ^ gelyk wy zeiden, in

den eerften opflag ftrydig met de gedagte, dat al-

le Planten het zelfde Soort van Voedzel trek-

ken. Laat ons de zaak egter wat dieper inzien

-

en de duifterheid zal van zelve verdwynen.

1. De Landen, die men drïes^ dat is, alleen-

]yk ftil Iaat leggen , herftellen zig niet zo fchielyk

ófzo volkoomèn ; als wanneer men dezelve haak
legt, dat is, terwyl zy ruften, verfcheidenmaa-

len omploegt.

2. De meefte Planten bok, die op de dries-

landen groeijen , ftrekken haare Wortels flcgts

;n de bovenfte korft der Aarde, en wanneer men
dcrhalven die Akkers roert , werpt men een
VL Deel, grond.
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grond, die dieper leggende waarlyk heefc uitgt-

ruit, boven. Het tegendeel heeft moogelyk lén

opzigte van de Klaver , maar nog meer ten op-

zigte van de Hanekammetjes enRupsklaverea(*)

plaats, om dat deze Planten , voornaamelyk de-

twee laatften,haare Wortels regt neerzendende,

het voedzel laager uit den grond haaien , dan de

Ploeg kan ftoeken, en dus den bovengrond alle

zvne vrugtbaarheid behouden laaten , die, vervol-

gens geroerd zynde , in ftaat is om een goeden

voorraad van vrugtbaare Sappen aan het gezaaide

Kooren te verfchafFen.

3. Ik zal hier nog eene Aanmerking byvoegen,

dat men namelyk de Landeryen, die dries gele-

gen hebben ,
gewoonlyk twee maaien ploegt

,

voor dat men ze bezaait. Eerft zeer ondiep , dat

taQnJch'ilkn oï porten heet, en , na zo langen tyd

gewagt te hebben, als men denkt, dat het inge-

ftorte Groen van nooden heeft , om genoegzaam

cc rotten ,
ploegt men vervolgens zo diep alsmei-^

kan ; dat dan eigenlyk bouwen genaamd wordt.

Door dit bedryf ziet men , dat de gerotte Plan-

ten in het midden van den omg(^eerden Grond,

en

(*) Dus noemt men de Kruiden, die in 'tFranfch den

naam voeren van St. Foin en Luzerne , wordende in Vran-

}:ryk en Engeland met een go'eden Uitflag gezaaid en toe

Voedzel van liet Vee gebruii;t. Zie 't Huisboudelyk fVoor-

^enhiek van C hom el, op 't Woord Weiden. Ik heb ze

reedui te Velde , en zal 'er in 't vervolg nader van fpree*
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en dus op de voordeeligfte plaats kooraen te leg-

gen , om de Wortels van het gezaaide Graan een

grootcn voorraad van Zouten of andere vrugtbaa-

re deelcn uit haare gerotte zelfftandigheid mede te

deelen^ en voor een bekwaame Meft te verftrek-

ken ; behalven dat Weiden en Klaver- Velde»

doorgaans ook rykelyk van Meft verzorgd wor-

den, die door het Groen niet geheellykuit den

Grond getrokken, veelal ten nutte van het ge-

zaaide Kooren koorat.

Laat ons egter niet ontveinzen , dat Rog en

Tarw onder malkanderen vermengd zeer w^el ge^

lukt in gronden die voor Tarw alleen te ligt wa-

ren: op gelyke wyze als Haver en Boonen, door

één, wel flaagen in een Akker, daar de Havet

alleen kwalyk in gelukt zou zyn.

De Heer dü Hamel antwoordt niets op de-

ze Zwaarigheid. Maar is het zo zeer te ver-

wonderen , dat een fchraal Land gemaklyker het

halve getal van gulzige , en de andere helft van

min gulzige Planten kan voldoen , dan of zy alle

evenveel Voedzel van nooden hadden ? Of komt

het zo onbegrypelyk voor , dat daar de eene Plant

zyne Wortels veel dieper fchiet, en het Voedzel

laager ophaak, dan de andere , dezelve met mal-

kanderen kunnen groeijen in een Grond, die op

dezelfde diepte llegts Voedzel zou hebben kunnen

verfchafFen aan de helft der Planten , die thans

iiaarc Oppervlakte beflaan ?

VL Deel. Na



172 Onderzoek naar het Voedzel,

Na alles, wat gezegd is, raeene ik derhalvcn

te raoogen befluiten.

1. Dat Planten van verfcliillende Soorten, zig

ten naaften by met gelyke zelfftandigheid , met

hetzelfde Soort van vrugtbaare Sappen en Deelt-

jes voeden.

2. Dat 'er geene Plant is, ofzy onttrekt an-

dere Planten, die onder haar bereik ftaan , eenig

Voedzel.

3. Dat een grond , die eens goed is voor eenig

Soort van Planten , altoos in ftaat zal wezen , om
aan dezelve Voedzel te verfchaffen, mits men
dezelve behoorlyk bouw e.

Indien deze Voorftellen waaragtig zyn , zo

volgt, dat het geenzints noodig zy om de Soor-

ten van Planten alle Jaaren te veranderen , ter

oorzaake van het verfchillend Voedzel , het welk

men onderftelt , dat de Grond haar verfchaffe.

Ondertuffchen kan men niet ontkennen, dat

dit in de oude, en tot nog toe meeft gebrüikely-

ke wyze van Land-bouwen , voordeelig zy.

Maar dat voordeel wordt door drie oorzaaken

voortgebragt , zeer verfcliillende van deze , daar

men het aan toefchrjrft.

De eerfte is de hoeveelheid van Voedzel, die

Zommige Planten noodig hebben.

De tweede is de byzondere gefteldheid van

yder Plant, waar van de een tederer is dan de

andere.

De



DAT DE Planten uit den Grond haalen. 173

De derde is de hoeveelheid der voorafgaande

ploegingen die ieder Plant vereifcht.

Alle Planten vorderen niet even veel Voedzel.

Een blyk daar van is, dat magere Landen geen

Tarwe, en dikwils zelfs geen Haverkunnen voort-

brengen, en egter goede oogften Rog, Geerft,

en Boek-weyt leveren.

Aan den anderen kant zyn 'er Planten , welker

Wortels een zeer harden Grond kunnen doorboo-

ren, terwyl die van andere daar niet in kunnen

dringen. Dus denk ik, by voorbeeld, dat de Ha-
ver gemaklyker nederfchiet , dan de Garft: want
ik heb de eerfte zeer wel zien flaagen in zwaare

Gronden , die flegts e'éns waren omgebouwd
,

terwyl 'er voor de laatfte zelfs in ligter gronden

ten minften twee voorafgaande Ploegingen noodig

zyn, om wel te gelukken.

Waaruit men kan opmaaken , dat het volgena

den gewoonen trant van Land-bouwen beft zy

,

Haver na de Tarwe , en geen tweemaalen Tarwe
op malkanderen te Zaayen ; want dewyl de Tarw
kort na den Oogft al weder in den Grond moet
wezen, zo zoude men nauwelyks tyd hebben om
de Aarde ééne reys öra te zetten , daar dit egter

ten minften driemaalen noodig is, zalmen zig eeo

goeden Tarw- Oogft belooven.

Ten opzigte van de Haver qn Garft ; gelyk.de-

ze Graanen niet gezaaid worden dan in deLente,

zo heeft men genoegzaame gelegenheid om aan de-

VI. Deel. zei.
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zelve vooraf de noodige Bouwingen te bezorgen^

en het Jaar van ruft ofbraak, dat men gewoon is

te geeven aan Landen voor Tarwe gefchikt, ver-

Ichafc insgelyks tyd t'over voor de vier Bouwin-

gen, die dit Graan van nooden heeft.

Indien men dcrlialven altoos Tarwe in de zelf-

de Aarde wilde werpen , zo zoude men dezelve

ilegts ialle twee Jaaren bezaayen kunnen , en haar

een Jaar leedig moeten laaten , om tyd te hebben

tot viermaal ploegen , en op deze wyze geloove

ik, dat men 'er nooit anders dan goede Oogftcn

uit haaien zoude.

De Heer Tull verhaalt een geval , dat zeef

gefchikt is ter beveftiging van het geen wy aan-

dringen. Hy zegt , dat hy een beft ftuk Lands

op de gewoone wyze met Tarw hebbende be-

zaaid , dezelve zo weelig voortkwam , dat zy

Stortte , en men 'er dus weinig Graan van

kreeg; dat hy , ftcunende op de deugd van het

Land, hetzelve eens deedt omzetten, en 'er

voor de tweedemaal Tarw in werpen , op hope

dat dezelve, minder fterk dan de voorgaande, haar

Zaad behouden en een voordeeliger Oogft uitle-^

veren zoude. Maar hy bedroog zig andermaal.

Zyn Koorn wierdt zo klein, dat hy nauwelyks

de waarde van het Zaad daar van inzamelde. Een

duidelyk bewys, dat de Tarwe niet wel kan

flaagen in een Grond , die vooraf niet behoorlykis

omgebouwd.

De
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De Tarvj , zal men zeggen
,
gelukt egter wel in

Landen Jaar men Knollen op gehad heeft.

Dit wordt, myns weetens hier te Lande niet

bezogt, gelyk in Vrankryk en Engeland, alwaar

een hooge Kley, en daaruit Ipruitend gebrek aan

Beeftevoer, daar toe meer aanleiding fchynt t^e

verfchaffen. Maar wat wonder fteekt 'er in deze

uitkomft ? Men zaait 'er de Knollen in eene wcl-

gebouwde aarde, die men, om de Knollen te dun-

' nen, nog bouwt ^ terwyl deze groeijen, en dus

valt de Tarw op haar tyd in een.grond die genoeg-

zaam gekeerd i^ en losgemaakt.

De Knollen , daarenboven , als men ze niet 'm

\ Zaad laat fchieten , beneemen de Aarde weinig

Voedzel. Het is, gelyk men zegt , flegts Wa-
ter en Windj en een blyk daar van is, dat wan-
neer men een zekere maat geraspte Knollen met
Meel vermengt , en 'er Brood van maakt, men
flegts een zeer gering gedeelte meer krygt, dan

wanneer men dit Meel met Water of ander Vogc
zonder Knollen hadt gemengd. En gelyk men de
Kallen op het Veld zelve dikwils door het Veé
laat af-eeten, zo wordt het Land, daar zy groei-

jen, onderwylen treffelyk gemeft.

Maar men zal zig wel wagten van op de zelfde

wyze Tarw te Zaayen iti een Land , dat lange

Jaaren voor Weide of Klaverveld gelegen heeft'j

hetzelve zoude met eens of tweemaal ploegen ze-

kerlyk niet genoeg gebrooken worden ^ en *t zal

VL Deel. M
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daarom doorgaans beft zyn, om dit met Haver

eerli te ontginnen.

Laat onsderhalvcn befluiten, dAt het moo-

GELYK ZY,' OM ZIG ALLE JaAREN EEN GOE-

DFN Oogst Tarw uit het zelfde Land
TE verschaffen. Daar wordt hier toe niets

anders Vereifcht, dan het ploegen te vermeerde-

ren, de kleine Kluitjes genoegzaam te verbryze-

len, de Poren in den Grond te openen om deLugt

gelegenheid te geeven van 'er in te dringen , en

de Planten tevens in ftaat te Hellen, haare Wor-
tels allerwegen uit te ftrekken, en haar Voedzel

'onbelemmerd te zoeken; verders het Onkruid te

'bëlettten^ om goede Planten van dit hun Voed-

zel te berooven , en eindelyk geen meer Planten

in een Grond te brengen, dan 'er behoorlyk kun-

nen beftaan. En aan alle deze Voorwaarden zal

•fiieh volmaakt kunnen voldoen, en zig ontelbaare

%hdere Voordeelen verfchafFen mèt de niéuwe wy-
2e van Landbouwèn aan te neemen.

E.
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B E R I G T
VANEENIGE

PROEFNEEMINGEN
OVER DEN LOOP DER

RIVIEREN
E N D E

^- MIDDELEN
TOT VOORKOMING DER

OVERSTROOMINGEN:
Zynde de Korte Inhoud van een Briefswys*

Vertoog, aan een Lid der Staatsregee-

ring van Holland,

DOOR DEN Heer

GE N N ET É,
Eerflen Fbyjicus van baare Keizerlyke Majejleit.

{ Experiences fur Ie Cours des Fleuves. a Paris 1760.)

Eerste Afdeeling.

IN het begin van deezen Brief wordt aange-

toond 3 hoe nuttig de Waterwerkkimde zy

voor de genen , die het opzigt hebben over den

Loop der Rivieren en de Werken, die derzelver

Water keeren moeten. Vervolgens worden twee

J^I. Deel. Ma Schyn-
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ScliynPtrydigheden voorgefield , waar van deeene

betreft den vermeerdenkn toevloed vtin Water ^ de

andere de Afta^pngen of Ontladingen. De
Schryver toont door Proefneemingen , die in 't

jaar 1755, te Leiden, op eene door Konft ge-

maakte Rivier , in tegenwoordigheid van eenige

voornaame Heeren , in 't werk gelteld zyn , dat

de Gevolgen, in die twee Gevallen, regt het te-

gendeel zyn , van 't gene men daar van gemeen-

lyk verwagt.

Deeze Proefneemingen , zegt hy , hebben doen

zien, dat een groote Rivier al het Water van

eene andere Rivier, zo aanmerkelyk als zy zel-

ve , verzwelgen kan , zonder dat deeze Toevloed

het Water van de eerfte Rivier eenigermaate doe

verhoogen ; blyvende de breedte van haar Bed

even als voorheen. En dit komt , zo hy aan-

merkt, daar van daan, dat, door den Toevloed,

zo wel de Snelheid der Uitvloeijing als de Veel-

heid van Water verdubbeld wordt ; zo dat het-

zelve hier door niet verhoogt. En, tot verdere

beveiliging hier van , brengt hy by , dat de Do-

nau de Inn te Paffaw inzwelgt en de Kyn de yia'tn

by Mentz, zonder dat in deeze Rivieren het Wa-
ter hooger of haar Bed breeder wordt.

Ook merkt hy verder , en in 't vervolgen van

deeze Proefneemingen , aan , dat , indien men aan

eene groote Rivier, welker Water door den

Toevloed van zes Rivieren, ieder zo llerk als zy

aclve, verhoogd is, eene Aftapping of Ontlading

maakt.
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maakt, om de helft van 't Water, dat 'er door

vloeit, in te neemen ; die Aftapping geene ver-

mindering te weeg zal brengen in de hoogte van

't Water der Rivier ; 't welk men zig in de Ont-

lasting waterpas met dat van de Rivier ziet ver-

heffen , vloeijende niettemin, zonder te verha-

gen , in de Rivier tevens en in het afgetapte Ka-

naal , met de helft der Snelheid, welke de Rivier

te vooren hadt.

De Ryn , zegt hy, beneden Emmerik, wordt

afgetapt door de Waal , en het overige van den

Ryn , naar Arnhem vloeijende , wordt nogmaals

afgetapt door den YiTel. Dit verlaagt het Wa-
ter niet , noch in den Ryn , noch in de twee an-

dere Rivieren: de Snelheden der Vloeiftoffe ver-

flappen tot zekeren trap , naar dat het Water

wordt verfpreid , en dit is een nieuwe beveiliging

van myne Konftige Rivier.

Deeze Rivier was gemaakt om de Uitvoering

voor te komen van een Ontwerp , overgegeven

aan de Staaten van Holland en Weftfriesland;

waar in men eene Aftapping voorltelde, die alleen

het zefticnde gedeelte v^as van deeze, welke wy
gezien hebben nutteloos te zyn, hoe groot en

zwaar ook: zullende dezelve moeten dienen om

het Hooge Water in den Ryn en Lek , die men

reeds , zonder eenige uitwerking , zo aanmerke-

lyk afgetapt zag, te verlaagen.

De nutteloosheid van zulk een Onderneeming

wordt in het EerftcDeel van deezen Brief, dien

VI. Deel, M 3
4e



S80 PllOEFNEEMINGEN OVER. DEN

de Heer Genneté deswegens aan den Heer de

Raet, Gekommitteerde in het Departement der

Wateren van de Betuwe , fchreef, breedvoerig

aangetoond , en beweezen , dat dezelve , in plaats

van voordcel, nadeel baaren, en tot Overftroo-

mingen aanleiding geeven zoude.

Tweede Afdeeling.

Schoon een Rivier een andere kan verzwelgen,

die haar eene veelheid van Water aanbrengt, even

groot als de gene , welke te vooren reeds alleen

daar door vloeide , zonder dat het Water dus aan-

gewaflen , in de Rivier , die hetzelve verzwol-

gen heeft , hooger wordt : aangezien , wanneer

die Rivier alsdan de dubbele veelheid van Water
bevat, hetzelve 'er ook met verdubbelde Snelheid

'doorloopt: zal de Snelheid egter niet naar evenre-

digheid van den Aanwas vermeerderen, dewyl

die^ grooter zynde, de Rivier doet hoogen, alzo

dezelve het Water verder niet kan verzwelgen
,

doordien 'er geen genoegzaame tyd is tot de Uit-

vloeijing.

Deeze zelfde Snelheid , hebbende niet dan in

betrekking tot den Vierkanten Wortel der Hoogte

van den Val, welke de fchuinte van den Afloop

aan de Rivier geeft , en van den aandrift des Wa-
ters, dat 'er in ftroomt

,
plaats; moet haare Paa-

ien hebben. Deeze Paaien heeft de Heer Genne-

té door Ondervinding getragt uit te vorfchen, en

zie hier wat de Uitflag ware.

De
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De eerfte trap van Vertraaging deedt zig be-

fpeurcn in een Stroom , die vermeerderd was door

twee Rivieren, welken 'er ieder eene Veelheid

van Water aan toegebragt hadden , egaal aan die

,

welke zy te vooren hadt: zo dat zy thans drie-

maal zo veel inhield. De bovenfte Oppervlakte

van het Water werdt een halven Voet, of hec

agtenveertigfte deel van den geheelen Inhoud der

Rivier , verhoogd. Dit toont dat haare Inelheid
^

drievoudig geworden zynde naar reden van de

veelheid van haar Water, de verfnelling het agt-

enveertigfte deel, dat de Rivier is opgehoogd,

lieeft doen vertraagen.

Hier uit volgt, dat drie Rivieren, van gely-

ke grootte, zonder gevaar tot eene enkele kun-

nen te famen gevoegd worden, die de twee an-

deren verzwelgen zal. Deeze Rivier, naamelyk,

eene driedubbele veelheid van W' ater verkreegen

hebbende , zal de Snelheid der vloeijing driemaal

lio groJt. maaken, min het gezegde agtenveertig-

fte deel, 't welk agter zal blyven, en dit is 't ge-

ne de Rivier doet aanwaffen. Deeze Rivier

breed zynde M Roeden^ zalmen, indien men

'er twee anderen, ieder ook van deeze breedte,

wil'laaten invloeijen, haar Bedde niet meer dan

eene halve Roede behoeven te verbrgeden ,
op

dat 'er het Water van de twee andere Rivierea

invloeijen moge, zonder dat zy hooger worde.

De Snelheid der Uitvloeijing zou alsdan drie-

maal grooter zyn dan zy te vooren yva? •, de af-

VI Deel. M 4 H-
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legging van Stoffen driemaal kleinder ; en de af-,

fchuuring van den Bodera zou met driemaal za

veel kragt gefchieden.

Wanneer men het Bedde van de verzwelgen-

de Rivier geen halve Roede breeder maakte, zou-

de het Water van de twee anderen, die daar in

vloeijen , de bovenfte Oppervlakte alleenlyk een

halfVoet doen ryzen; 't welk van geen het niin^r

fte Gevolg zyn zoude.

De tweede trap van vertraaging openbaart zig-

in een e Rivier , welker Water tot de viervoudi-

ge veelheid is vermeerderd. Hetzelve, naame-

ijk , verheft zig en vertraagt een vier-en-twin^

tigfte van de geheele veelheid.

Door aanwaffingen , die de eerfte veelheid van

Water, welke in eene Rivier vloeide, vyfmaal

zo groot maaken, wordt hetzelve hooger en ver-

traagt een zeftiende deel: het verhoogt en ver-

draagt een twaalfde deel, wanneer de veelheid

zesdubbeld wordt, en, eindelyk, ongevaar een

negende, door aanwaffingen , die de veelheid ze-

venmaal zo groot maaken als zy te vooren was.

In 't beloop van dit Werk ziet men de Gevolgen,

die uit deeze verfchillende Proefneemingen ont-

ftaan , en derzelver toepaffing.

De vertraaging der Snelheid, die niettemin zo

lang verfnelt als 'er nieuwe aanwaffingen zyn,

zou een gedeelte van *t Water, dat hooger

wordt, terug doen vloeijen ; indien het Opperwa-

ter van de Rivier, en het zydelings inftroomende

Wa--
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Water, hetzelve niet nederwaards wegfleepten.

Men zou de Snellieid, welke door de gewoo-

ne Valling van 'c Bedde der Rivier en den aan-

drift, dien de Aanwaffingen maaken , verkreegen

was, kunnen vermeerderen door fterke Aftappin-

gen, welken de uitvloeijing verfnellen zoudenen

het Water in de Rivier doen zakken. Laat ons

de uitwerking daar van befchouwen.

Eene groote Rivier, welker Water verhoogd

ware door het Water in te neemen van zes Ri-

vieren , even zo groot als zy zelve in haaren ge-

woonen ftaat , zou niet verlaagen door eene Af-

tapping, welke haar de helft wegnam van het

dus verhoogde Water. Want de Aftapping,

haar Water verdeelende , door de helft daar van

weg te neemen , zal haar ook van de helft der

Snelheid van uitvloeijing berooven. Dus kan het

in de Rivier nietlaager worden, en zal in de Ont-

lading van gelyke hoogte blyven met het Water
van de Rivier zelve.

Maar indien men aan eene Rivier, welker Wa-
ter alleen maar het viervoudige is van de gewoo-
re Veelheid, twee Aftappingen maakt, welken
ieder van Inhoud zyn als de Rivier zelve; zo zul-

len die twee derden wegneemen van haar Water
en twee derden van de Snelheid. De bovenfte

Oppervlakte van de Rivier zal een zeftiende deel

van derzelver hoogte of diepte verlaagen , en het

Water zal in tegendeel, in de beide Ontladingen,

tot gelyke hoogte als de Rivier, beneden de Af-
yi. Deel. M ^ tap-
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tappingen, blyven vloeijen. De Rivier zal, by-

gevüJg, nicc vloeijen dan met een derde van het

Water en van de Snelheid, welke zy hadt voor

de Aftappingen. Maar die Water verlaagt over-

al een zeftfende deel van zyne hoogte, en daar

uit blyl^t , dat het derde deel der Snelheid , wel-

ke hetzelve, zo in de Rivier als in elke Ontlas-

ting, behoudt, ook een zeiliende deel vermeer-

derd wordt, en dit zeiliende deel van Snelheid

moet gevoegd worden by het derde , dat in de

verdeeling overblyft, om de doorgaande verlaa-

ging te vinden van het Water. Zo de Aanwas

fterker ware, de Aftappingen zouden egter een

mindere uitwerking voortbrengen.

Zie daar den eerften trap van verfnelling in de

Snelheid door de Ontlaftingen verkreegen. Zie

daar ook twee Aftappingen van tweemaal zo veel

Inhoud als de Rivier, 't gene derzelver breedte

driemaal zo groot maakt. Dit is het droevige

voordcel, 't welk fpruit uit de verdeeling van 't

Water door groote Aftappingen , die in ftaat zyn

om een Land , *t welk door Dyken gehouden

wordt ,
geheel te doen verzinken.

Van Proefncemingen tot Proefneeraingen terug

gaande, bevind ik, dat, wanneer zes Rivieren

in ecne Rivier vallen daar zy de veelheid van 't

Water en de Snelheid der Uitvloeijing zevenmaal

zo ftcrk maaken, als wanneer de Rivier alleen

loopt; drie Aftappingen, die te faraen het drie-

voudige geeven van den Inhoud deezer Rivier,
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in dezelve het Water , op 't allermeefte , een

vier-en-twintigfte deel van zyne hoogte of diepte

doen verhagen. Dit Water verhett zig en vloeit

in de Ontlaltingen , tot gelyke hoogte en met ge-

lyke fnelheid , als de Rivier beneden de Afltap-

pingen.

De drie Ontladingen neemen dan iedereen vier-

de deel van 't Water der Rivier en derzelver

Aanwaffingen weg, benevens het vierde deel van

de Snelheid der Uitvloeijing, en de afgetapte Ri-

vier vloeit niet meer dan met een vierde deel van

haar Water en van de Shelheid, welke zy voor

de Aftappingen hadt. Maar alzo deeze Rivier

,

na een negende deel door de Aanwaffingen ver-

hoogd te zyn, vervolgens een vier-en-twintigfte

deel van haare hoogte verheft door de Aftappin-

gen , kan zulks geen plaats hebben , zonder dat

het vierde deel van Snelheid, 't welk zy behoudt,

dat vier-en-twintigfte vermeerdere, 't welk het

Water trekt en verlaagen doet door zig neer te

ftorten in de Ontlaftingen , die het verdeden.

Zie daar eene Rivier, waar van het Bed, in

breedte vierdubbeld door drie Aftappingen, een

geheel klein Land tot Rivieren zou kunnen maa-

ken. De Uitvinding van deeze Afcappingen zou

daar het Water alieenlyk een Voet doen verlaagen.

Derde Afdeeling.

Willende wceten , tot hoe verre deeze ver-

fnclling , door de Aftappingen voortgebragt, zou-

VI. Deel. de
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de gaan , heb ik aan inyne Rivier een Toevloed

gegeven, tweemaal zo groot als in de voorgaande

Proefneemingen : ik heb de breedte van den

Mond, door welken zy haar Water ontvangt,

driemaal zo groot gemaakt: eindelyk, ik heb de

Rivier en de zes anderen, die zig daar in wier-

pen, overftroomd, doende het Water daar in

yloeijen tot gelyke hoogte met de Boorden.

De Ontladingen van de Rivier^ vervolgens, ag-

ter elkander geopend zynde, en de drie Aftap-

pingen drie vierden van het Water der geheelc

Overftrooming naar zig neemende, zo bleef 'er

bygevolg niet meer dan een vierde deel in de

Rivier, met het vierde deel der Snelheid, ver-

kreegen door den Afloop van het Bedde en dea

aandrift der fterkfte Aanwaffingen , die 'er plaats

konden hebben : nogthans is de Rivier niet meer

dan anderhalf Voet beneden haare Boorden ge-

daald.

Deeze anderhalf Voet Valling, maakende een

t wintigfte vermindering in de hoogte van het Wa-
ter, en zo veel vermeerdering in de Snelheid der

iiitvloeijing, moet gevoegd worden by de ver-

kreegene Snelheid door de helling van 't Bedde

der Rivier en den aandrift der Aanwaffingen.

Dit nu is het gene de verfhelüng geeft , welke

het Water fneHer vloeijen en overal verlaagen

doet , zo wel in de Rivier als in de Aftappingen.

Zie daar in 't geheel eenc Aftapping , agt-en-

yeertig maal fterker dan de gene die in Holland is

voor-.
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voorgeftcld geweeft , om de Rivieren by Hoög
Water te verlaagen.

Terwyl myne Proefneemingen tot dus verre

gedaan waren op eene regte Rivier, egaal van.

breedte in haare geheele uitgeftrektheid , met
loodregte Boorden ; heb ik vervolgens de Bogten

nagebootft , die men aan de Rivieren vindt in de

gedaante van Elleboogen, voegende aan myne Ri-
vier juift zodanige belemmeringen, als de Bogten

in de Rivieren maaken.

Na dat ik de uitwerking, welke deeze Elle-

boogen voortbrengen, gezien had, namikdeAf-
cappingen weg, zo dat de Rivier, met haare be-

lemmeringen , op zig zelve alleen vloeide tuffchen

verhoogde Boorden of Dyken. Zie hier den uit-

.flag daar van.

De drie Aftappingen, die de Rivier hebben

verdeeld, maakendc haar Bedde vierdubbèld van

de gewoone breedte, en de Snelheid der Uit-

vloeijing een twintigfte deel vergrootende, heb-

ben haar Water agtüen Durnen doen zakken.

De drie belemmeringen of Bogten, die ik ge-

maakt heb op verfcheide plaatfen van de Rivier

,

en door welken haar Bed , by de grootlle Bogt

,

tot de helft der breedte is vernaauwd geworden,
hebben :, door de Snelheid der uitvloeijing van het

Water een vier-en-twintigfte deel te vertraagcn,

hetzelve vyft'ien Duimen doen ryzen.

Na dat alle de drie Aftappingen weggenomen
waren, en al het Water, dat zig daar ontlaftte,

VI. Deel. in
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in de Rivier zynen gcwoonen Loop, doch ver-

hinderd door de drie belemmeringen, weder aan-

genomen had , heeit de vertraa^ing van een veer-

tigfte deel in de Snelheid der dus bepaalde Rivier,

het Water negen Duimen verhoogd.

Deeze negen Duimen maaken, met de voorige

vyftien , eene Verhooging uit van vier-en-twin-

tig Duimen of twee Voeten , tegen agttien Dui-

men zakking, die door de drie byiler groote Af-

tappingen veroorzaakt was. Het verfchil is zes

Duimen.

Dit verfchil toont ons het voordeelaan, 't

welk fpruiten kan daar uit, dat men het Bedde

eener Rivier viermaal zo groot maake, en daar

door het befte van zyn Grond te zetten onder een

Water , dat altyd gereed is zig uit te fpreiden en

het verdere te ovcrftroomen : en zulks om agttien

Duimen zakking te gewinnen in de Rivier die men

aftappen wil.

Vervolgens zal men vinden den Uitflag, zo

der Proefncemingen op myne Konftige Rivier 3

als der Waarneemingen , door my gemaakt op

een gedeelte der Rivieren van Europa , raakende

de Afleggingen van Stoffen , die door het geweld

der Aanwaflingen veroorzaakt worden; 't geen

aanleiding geeft tot de ontdekking van het Mid-

del, dat in ftaat is om deeze Afleggingen, die de

Overftroomingen veroorzaaken , weg te rui-

men.

Vier-
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Vierde Afdeeling.

De Afleggingen zyn de voornaamfte oorzaak

der Verhooging van den Bodem d^er Rivieren;

de Verhooging van den Bodem doet het Water

lleigeren , en daar uit komen de Overftroomingen

voort. Deeze Hoofd-oorzaak wordt ligtelyk

gevonden in de verdeeling der Rivieren. Om
zulks onweerfpreeklyk te betoogen , befchryfik

(zegt de Heer G enne té) den Loop van den

Ryn , in vterfcbeide Armen verdeeld
, gelyk die

ten tyde der Romeinen was en zo als die nog he-

den is.

Miflchien zal men in de Befchryving, die ik

geeve van den Uitloop deezer Rivier , verfcheide

zaaken vinden , die de opmerking der keurigfte

Reizigers ontgaan zyn. Wanneer men my de-

zelve overal ziet volgen , zal men kunnen oor-

deelen, of ik ze op de pljïats zelve onderzogt heb.

Ik verhaal van den weezentlyken ftaat der zaaken

niets, dan het gene ik met eigen oogen heb ge-

zien, en, tot meer opheldering, heb ik 'er Aan-

tekeningen bygevoegd, die onnut zouden zyn

geweeft in de gedrukte Vertoogen, welken ik

aan de voornaamfte Heeren van den Staat overgaf.;

aangezien de Waarneemingen, in deeze Aanteke-

ningen vervat, hun volkomelyk bekend zyn.

In de herhaaling, die ik rnaak van den loop van

den Ryn , vind ik dien verdeeld in drie Armen,
VI. Deel, en
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en ieder van deeze Armen nagenoeg van gelyké

breedte als de geheele Rivier.

Dit brengt my tot Gevolgen j die doen zien

,

dat de geheele of hereenigde Rivier vloeijen moet

met driemaal zo veel Snelheid , als haare Armen

elk op zig zelve , die op eenen zelfden tyd
^

met het derde deel der Snelheid , niet meer dan

het derde deel moeten hebben van het Water der

Rivier.

Ik zie, daarenboven, dat ieder Arm zynen

Bodem en Oevers heeft. Dit maakt drie Bodems

en zes Boorden; daar de Rivier niet meer heeft

dan e'énen Bodem en twee kanten. De Opper-

vlakten, die het Water, dat in de Armen vloeit

,

tegenftand bieden , zyn daar door het drievo^idige

van de genen daar de Rivier tegenftand door lydt.

De Wryving van den Bodem, die der Boor-

den en de tegenftand der Lugt aan de bovenfte

Oppervlakte van het Water , zyn derhalve in de

Armen driemaal zo groot, als de Wryving inde

Rivier. De vertraaging van het Water is der-

halve ook drievoudig.

Wanneer de Wind met geweld tegen den

loop van deeze Armen aan waait, zal dezelve *er

een tegenftand ontmoeten, driemaal minder groot

dan in de Rivier: hy zal daar, bygevolg, met

driemaal meer kragt op werken, en dus zal zyne

drievoudige uitwerking, op eene Snelheid, die

•tot het derde deel is verminderd , negenmaal zo

: grooc
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gïoot zyn. In dit Geval zal het Water , 't welk

in de Armen van de Rivier vloeit, negenmaal

langzaamer loopen, dan in de Rivier zelve: dit

is 't gene het Water in deeze Armen ophoudt

en doet verhoogen.

Hier van komt lïct , dat de Aarde en het Zand

,

't welk de groote Wateren met zig voeren , zo

gemakkelyk wordt afgelegd op den Bodem van

de Armen der Rivier ; terwyl dat alles negen-

maal fneller in de Rivier wordt voortgcfleept.

Dit maakt, dat de Bodem der Armen ook ne-

genmaal gemakkelyker aanhoogt dan die van de

Rivier, De Wateren , die door deeze Armen
vloeijen , verheffen zig naar evenredigheid en

ftroomen terugwaards; of zy breeken hunne Dy-
ken op zwakke plaatfen; of, emdelyk, zy loopen

©ver deeze Dyken heen.

Hier uit blykt zeer natuurlyk, dat men, de

drie Armen van den Ryn vereenigende , om 'er

maar ééne enkele Rivier van temaaken, aan den

Ryn eene beftendige Snelheid geeven zoude j drie-

maal grooter dan die, welke hy heeft in zyne

Verdeelingen. Men zoude tevens aan deezen

Stroom eene Schuuring van den Bodem geeven,

die driemaal zo groot ware. Dit is eenvoudig

,

waaragtig, en het kragtdaadig Middel, niet al-

leen om de Verhoogingen te beletten , maar ook

cmdezelven van langzaamerhand weg te neemen.

Ik heb de Tegenwerpingen voorzien, die men
my zoude kunnen maaken, en dezalven by Voor-

VI. Depl. N raad
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raad beantwoord. Ik heb de doenlykheid en ge-

maklykheid van de Zaak aangetoond , zonder de

Scheepvaart j zo de binnenslandfche, als die van

binnen naar buitenslands, te benadeclen. Ik heb

berigt gegeven van de Voorzorgen, die men be-

hooren zou te neemen, om het Geneesmiddel niet

erger te maaken dan de Kwaal. Ik heb de Ma-

nier voorgefteld, om langzaam en by trappen de

Openingen toe te floppen van de Armen , die

men zou moeten verzwelgen , zonder daar Toe-

vallen te veroorzaaken.

Het allerergfte in de verzwelgende Arm zou

zyn , deszelfs Elleboogen regt te maaken , om

dus het doorbreeken der Dyken te beletten , en

de vaardige Uitvloeijing van het Water te be-

vorderen. Buitendien is de tcregtbrenging der

Elleboogen niet minder noodig , als men Oage-

lukken begeert te verhoeden.

Vyfde Afdeeling.

Indien het Middel, dat ik kome voor te (lel-

len , bekommering geeft wegens de vereeniging

van verfcheide Armen tot eenen enkelen ; is 'er,

onder andere heilzaame Hulpmiddelen, dat van

de verbetering van 't Bedde der Rivieren om der-

zelver uitvloeijing te bevorderen , en zo wel het

ver wrikken als het ondermynen der Dyken, dat

de Overftroomingcn veroorzaakt, voor te komen.

Het eerfte Hoofdgebrek, dat zig aan de boor-

den van een Rivier openbaart , bellaat in de EUe-

boo-
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böogen , die derzelver Bedde vernaauwen, {kei-

lende zulke plaats van deeze Elleboogen , die het

meeft voor uit fteekt , voor den grootften en fterk-

ften aandrang van bet Water bloot. Het gebeurt

altoos en moet noodzaakelyk gebeuren, dat dee-

ze Elleboogen aan den Voet ondermynd worden j

en de Uithollmg ofaffchuuring, die daar gefchiedt,

brengt den Dyk , die het Water van de Rivier

tegenhoudt , tot minder dan de helft van zyne dik-

te. De Dyk, dus ondermynd en zwakker gemaakt,

tuimelt om, niet naar de zyde van het Land, wer-

waards hy met het Water wordt weg gefleept,

maar hy valt in de Rivier zelve op de plaats der

Ondermyning.

Zie daar de groote oorzaak , die eerft de Dy-
ken hunne Vaftigheid beneemt , en ze vervolgens

doet wegzakken en fcheuren of doorbreeken!

Het Hulpmiddel beftaat , eenvoudig , in het

wegneemen van deeze Oorzaak , door het regt-

maaken der Elleboogen, Daar door zal men de

Rivier in haare breedte herftellen ; haare uitvloei-

jing gemakkelyker maaken door de verbetering

van het Bedde, en ten zelfden tyde alle de On-
dermyningen vermyden , hoedanig die ook mog-

ten zyn ; waar door , bygevoJg , wel drie en

een half vierde deel der Doorbraaken en Over-

ftroomingen zal voorgekomen worden.

Ik geef het Middel op (zegt de Heer Gen-
NETÉ) om deeze herftelling der Dyken op dege-

makkelykfte , zekeifte en onkoftelykfte wyze te

VI. Deel. N 2 weeg
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weeg te brengen. Men zal het verfchil zien vam

myne Manier, wanneer men dezelve met die,

welke in 't Jaar 1754, tuflchen Aarnhem en Em-
merik, gevolgd is, komt te vergelyken.

Wat de Bogtigheden der Rivieren belangt

,

daar uit ontdaan ook groote Ongemakken. Het

Water, naamelyk, met fnelheid van verre ko-

mende in een Kromte, treft met al zyne kragt

dat gedeelte van den Dyk,'t welk meeft is bloot

gcfteld. Het raakt in deezen ftoot al de Snelheid

kwyt , welke het door de helling van zyn Bedde

en Verfnclling had bekomen. Het zou ftil en on-

bewoogen blyven na den ftoot, indien de enkele

Helling van dit Bedde, geholpen door het Op-

pervvater , dat geduurig aandringt , hetzelve niet

in zynen Loop voortzette.

Daar uit ontftaat het doorbreeken der Dyken
in deeze Bogten : de aflegging van Zand en Aar-

de op den Bodem van deeze Bogten, door een

foort van ftilftand van 't Hooge Water zelfs, dat

die Stotfen met zig fleept : daar uit , eindelyk,

fpruit de ongelooflyke verhooging van deezen Bo-

dem, de Sceigering van 't Water en de Over-

ftroomingen.

Het Hulpmiddel is altyd zeer eenvoudig. Het

zoude ook beftaan in het regt maaken, zo veel

/doenlyk ware, van deeze Bogten, door middel

van Tegen-Dyken , die aan de Rivier eene be-

hoorlyke breedte gaven ; die bygevolg haaren

Loop herftellen en haare Uitvloeijing bevorderen

kon-
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konden, zonder eenigen ftilftand van haar Wa-
ter.

De Dyken , die de Bogtigheden der Rivieren

regt maaken zullen, moeten zodanig zyn, dat

het Bedde der Rivier, 't v.'elk zy befluiten, zo

veel Water, als 't doenlyk is, bevatten kan , en

dat hetzelve 'er zo fnel , als 't mooglyk is, in

vloeije : dat deeze Dj'ken'er de minfte pcrfing en

ftooten door lyden, en dat 'er bygevolg zo wei-

nig Breuken en Schaden door veroorzaakt wor-

den , als insgelyks kan plaats hebben. Deeze
Dyken zullen alsdan de voordeeligften zyn.

Om eene Gedaante op te geeven , die dezel-

ven zodanig maake , heb ik gemeend de Natuur

te moeten raadpleegen in haare Werkingen, en

dezelve aan te neemen tot myne volftrekte Lecr-

meefterelTe. Ik heb de Zee aan 't Hollandfche

Strand zig zelve zien formeereneen zo fchoonen

Oever, die haar voorfchreef haar eigen paaien.

Zy heeft my aangetoond , dat , indien de Men-
fchen een langzaam afloopende Glooijing maaken
aan een.Dyk naar de Landzyde, de Natuur, in

tegendeel, de haare wendt naar den Zeekant, om
het Water een zeer weinig hellende VJakte toe

te keeren, waar langs hetzelve rollen kan en veel-

eer glydt dan ftoot. Zulk een zeer fchuinze Vlak-

te houdt ftand in 't Water, tegen alle perfing,

ftooten en ondermyningen
; gelyk ik hier zai be-

toogen.

Hebbende dan uitgekoozen^ tufTchen de Dor-
VI. Deel. N 3 pel
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pen Katwyk en Noordwyk op Zee, een effen

gedeelte van het Strand, zo bevond ik door 'c

Waterpaffen, dat de Dy k, welken de Noordzee

z.ig formeert en tegen zig zelve ftelt , met meer

dan één Voet loodregte Valling heeft op eene

Schuinte van vyf-envyftig Voeten naar de Zee

toe. Zie daar een Dyk , door de Natuur gemaakt

,

met den allerlangzaamften Afloop en die tevens

den meefien tegenftand biedt.

Ik weet egter wel , dat deezefchoone Natuur-

lyke Dyk niet volftrekt kan nagevolgd worden

aan de kanten der Rivieren, om dat de langte van

zyn Afloop te veel Gronds zou beflaan. Doch

,

hoe nader men daar aan komt , hoe meer ook het

rnaakzcl van dien Dyk volkomen en voordeelig

7yn zal.

Ik geef het model op , van zodanig eenen

Dyk, in navolging van de Natuur en toepaffelyk

op Rivieren en Stroomen , met en benevens de

betooging van al de uitwerkingen , die daar van

zyn te vervvagten. Indien men 'er in Holland

gebruik van maakte tot verbetering van 't Bedde

der Rivieren , zou dit een Middel zyn om het

doorbreeken der Dyken en dus ook de Over-

ilroomingen te verhoeden.

Zesde Afdeeling.

Indien hetlaatfl: voorgeftelde Hulpmiddel fchy-

nen mogt van al te langen adem of tegenfl:rydig

ïnet verfcheide Partikuliere belangen te zyn (ver-

volgt I
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volgt de Heer Genneté): zo doe ik in de Zes-

de Afdceling van myn Brief zien , dat men met
een Dylc van vier en een half Mylen langte aan

de Lek ; of met een anderen Dyk, van alleenlyk

ongevaar tweeen een half Mylen op een andere

plaats; gemakkeJyk, met weinig koften en zon-

der gev;iar,het befte deel van Holland voor Over-

ftrooming beveiligen zoQ kunnen: te weeten, de

geheele Landftreek aan de Vecht, het Land van

Woerden met zynen aanhang, Amftellai:id , Ryn-
Jand, Schieland en Delftsland.

Zevende Afdeeling.

Maar men komt hier tegen inbrengen , dat in

7>waare Winters op de Lek Ysdammen worden
geformeerd , zo dik dat zy met geen Kanonfchco-

ten te breeken zyn : dat dit Ys het Water doet

terug ftroomen ', 't geen de Dyken en het Land
in gevaar brengt. Op deezen grondflag houdt

men aan , dat in de Lek de voorgeftelde Aft^-
ping , daar ik tegen opkome , behoort gemaakt
te worden, om de Rivier, zegt men^ van die

overtollige Water te ontlaften, 't welkagter den
Ysdam opftopt en 't gevaar veroorzaakt : even als

of die Aftapping het Water daar zou kunnen doen
yerlaagen 1

Ik gaa voort , het Ontwerp van deeze Aftap-

ping te wederlegg,en, door de Reden, de Onder-
vinding en het Voorbeeld van andere Aftappin-

VI. Deel. N 4 gen,
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gen , twee-en- dertig maal fterkcr zynde , die ge5n

de rainfte uitwerking voortbrengen.

Ik toon, eindelyk, in dit Ontwerp dceze on-

vcrwinnelyke zwaarigheid aan , dat, fchoon men

al voor Waarheid aanneemen mogte, dat die klei-

ne Aftapping het V\ ater van de Lek zou doen ver-

laagen , men zig onvermydelyk genoodzaakt zou-

de vinden, om insgelyks te onderftellen , dat

deeze zelfde Aftapping geduurig verplaatft zou

kunnen worden ^ dan hier dan daar, om zealtyd

juift een weinig boven de Ysdammen te hebben,

die zig by geval, dan hier dan daar , vali zetten.

Kan men, zonder dit, begrypen, dat dceze

Aftapping van eenige nuttigheid zou kunnen zyn ?

Maakt men ze niet daar , om het Water te ont-

lafien , dat zig opzet en terug vloeit agter den

Ysdam en vervolgens daar over heen ftroomt?

De voorgeRelde Aftapping zal beftaan uit vyf

Sluizen , ieder van vyftien Voeten wydte : zy

hebben zes groote Hoofden van Metzelwerk noo-

dig, om ze te kunnen houden: haare Ontlafting

zal een Kanaal formeeren ter breedte van een Ri-

vier, en dit Kanaal zal twee Dyken hebben, zo

hoog zynde als die van de Lek en Merwov

By aldien deeze Aftapping op de zelfde plaats

kon blyven, zouden de Ysdammen zig altyd moe-

ten formeeren en vaftzetten een weinig beneden

de Aftapping. Maar dewyl deeze Dammen jaar-

jyks van plaats veranderen en van gedaante , zou-

den 'er zo veele Aftappingen moeten zyn, als 'er

plaat-
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plaatfen zyn , daar deeze Dammen kunnen groei-

jen : dat is ; men zoude ze maaken moeten langs

de gcheele Rivier en dus het gantfche Land in

een Meir veranderen.

Om het groeijsn en vaftzetten van deeze Ys-

daramen voor te komen, zal ik altyd zeggen , dat

men niets beter kan doen, dan het Bed van de

Rivier te verbeteren , haare Uitvloeijing zonder

ftiiftand te bevorderen , en het Water door ver-

eeniging meer kragt te geeven, in plaats van des-

zelfs Loop te verzwakken ofte vertraagen.

Zie daar het eenigfte Hulpmiddel , 't welk de

ongeruftheid weg kan neeraen. Al wat men m.eer

zou kunnen zeggen, komt alleen hier op uit.

Dit kleine Werkje is ondernomen uit Menfch-

lievendheid , tot behoud van myns gelyken, en

om te voldoen aan de uitdrukkelyke begeerte van

cene Regeering, die my de Eere deedt, van myn
Advies te vraagen over een Ontwerp, 't welk
het Leven en de Goederen van haare Medebur-
gers betreft. Na hetzelve voorheen, gedrukt en in

't brecde, overgegeven te hebben aan den Heer de

Raat en de voornaamfte Leden van de Staats-Re-

geering inHolland , heb ik het thans byeen verza-

meld, om het aan 't Publiek mede te deelen, ho-

pende dat 'er 't zelve ook nuttigheid uit trekken

moge: 't welk het eenigft Oogmerk is dat ik be-

doele.

'Parys , den 6 At'gu^us \n6o.

• VL Deel. N 5 VER-
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IN het voorgaande (*) heb ik getragt de driq

verfchillende ftaaten van den Tourmalin te ver-

k]aaren,die door verfcheiderleyaanvoegingen van

Hitte veroorzaakt worden : nu zal ik eenige ver-

dere Proefneemingen bybrengen , in welken de

Wry^
(*) Zie bladzyde 121, enz*.
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Wryving deelheeft , en vergclyken dczelven met

andere t roefneemingen op Glazene en Harftige

Stoffen , ora dus te mogen waarneemen , in hoe

verre zy met elkander overeenftemnien , en of

de Grondbeginzelen , hier geopperd, beftendig ea

eenvormig zyn,

20. Proef». De Tourmal'in weder vaftgemaakt

zynde aan het Lak
,

gaf ik de vqrhevene zyde

een zagte Wryving met myn Vinger, en nam

waar, dat toen de beide zyden p/^/^-Elektriek wa-

ren geworden.

W' anneer de Tourmal'm gebragt was in zynen

natuurlyken ftaat, zo dat hy fhis- en minus-'EXek-

triek ware, gaf ik die zelfde zyde een andere

zagte Wryving, en in dit Geval warende beide

zyden ^/r/j-Elektriek.

Deeze twee laatfte Proefneemingen met de plat-

te zyde in plaats van de verhevene herhaalende,

wierdt de Tourmafin insgelyks aan beide zyden

ƒ/w-Elektriek, maar met dit verfchil , dat die

?ydcn nu veel fterker Elektriek waren dan te

vooren.

Dit ftrekt tot een verder bewys , dat de te-

genftand minder zy aan de platte dan aan de ver-

hevene zyde, en dat de Vloeiftof door den Steen

paffcert.

En, aangezien een zo ligte Wryving eene zo

kcnnelykc verandering maakt, zyn wy genoeg-

zaam gewaarfchouwd , den Steen nimmer aan te

raaken , dan Wiinneer de Progfneeming zulks vcr-

VI. Deej,. eifcht.
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cifcht. De zelfde voorzigtigheid moet waarge-

nomen worden omtrenc Glas, Barnlteenj Zyde,
enz.

Dit bragt my tot het onderzoeken van de Proef-

neeming met de Glazen Ruit, waar van in den

aanvang is gefproken, en bevindende dat de Elek-

trieke Vloeiftof niet alleen door het Glas heen pas-

feerde , maar hetzelve p/^/j • Elektriek maakte,

kreeg ik in myn zin te beproeven , of ik het niet

m/nus-'EhkiUQk kon doen worden.

21. Prosfn. Tot dit oogmerk maakte ik ge-

bruik van 't zelfde Glas, en, wanneer hetzelve

een weinig was warm gemaakt, hield ik het bin-

nen twee Voeten afftands van den Eerften Gelei-

der,- die ^'/«^-Elektriek was. Op deeze manier

werdt dat gedeelte van het Glas, 't welk tegen

den Geleider over was gefteld , aan beide zyden

;;;/V;//j-Elektriek gemaakt: maar buiten 't zelve

was een aanmerkelyk gedeelte , in den geheelen

Omtrek van het m}mis ^ 'aan beide zyden pltis-

Elektriek geworden. Deeze uitwerking is van

eenerley aart met die , welke in de 9. Proefn. is

gemeld. Binnen weinige Minuuten verdween de

w/;;/(f.r - Elektriciteit , en d^e. plus- aanhoudende,

verfpreldde zig zelf in de plaats van de andere:

zo dat dushetgeheele Glas ^/yj-Elektriek gewor-

den ware.

22. Proefn, De Proef tot zo verre gelukken-

de, werd ik aangefpoord om gebruik te maaken

van een Ideiner ftukje Glas, op dat ik het geheel
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i>«;««j-Elektriek: gemaakt verkrygen mogte. En,

zulks in 'c werk Hellende, werdc myne verwag-

ting voldaan.

Deeze vorderingen gaven niy aanleiding om
waar te neemen, hoe dit kleine ftukje Glas en de

Tourmaïm i op verfchillende afilapdenj konden

Elektriek gemaakt worden.

23. Proefn. Ik ftelde het kleine ftukje Glas aan.

clen eerften Geleider, [of Buis van 't Werktuig,]

bloot, op den afftand van twee Voeten, die de

zelfde was als tevooren in de 21. Proefneeniing,

en belpeurde eene w/Wj-Elektriciteit aan beide

Oppervlakten.

24. Proefn. Wanneer ik het Glas nader bragt,

tot zekeren afftand toe , werdt het kennelyker

w/«w-Elektriek gemaakt, en daar na, het nog al

nader brengende, wierdt de w;W/j- Elektriciteit

langs hoe minder kennelyk, tot dat het binnen

den afftand van omtrent een Duim kwam, en toen

was het wederzyds ^/«j-Elektriek.

Deeze laatfte Proetneemingen zyn verdere be-

Teftigingen van de doorho^haarhetd van 't Glas.

^c^. Proefn. Deeze ƒ/«ƒ- Elektriciteit , nu, in

het Glas, bevond ik dat wederom in eene minus-

Elektriciteit kon veranderd worden, door het

Glas weg te haaien, en voor een tyd op een groo-

teren afftand te houden ; 't welk een ander be-

wys is van het terugftootend Vermogen deezer

Vloei ftofFe.

a6. Proefn. De Tourmd'm bragt, in de zelfde.

VI. Deel. Om-
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Omllandigheden , dergelyke Vertooningen voorf j

doch mee dit verfchil , dat zy veroorzaakt waren

op grooter afftanden dan die van het Glas, en de

^>/«j- Elektriciteit, in 't byzonder, was vcrkrce-

gen op den afftand van een Voet of meer.

Uit dit verfchil m Vermogen op verfchillende

afflanden belloot ik ; i/ai de Tourmalin den uit- en

ingang der Vloeijloff'e merkclyk minder tegenfland

biedt dan Glas of zelfs Barnjken. Want de af-

ftanden, die vereifcht werden om veranderingen

in dezelven voort te brengen, waren kleindcr,

dan de afftanden , die veranderingen ia den Steen

veroorzaakten : en dat , door Glas en den Xour-

malin, op aanmerkelyke afftanden , aan een Elek-

triek gemaakt Lighaam bloot te ftellen , zy bei-

den m'iHus en op een minderen afftand ^///j-Elek-

triek worden, ftrekt tot geen gering bewys, dat

derzelver Algemeene Wetten de zelfden zyn, en

dat de Tourmalin in geenerley opzigt verfchilt van

andere Elektrieke Lighaamen , dan in het verkry"

gen van een Elektriciteit door Hitte. En , ten aan-

zien van deeze aanmerkelyke uitwerking, zyn de

Proefneemingen , door my w^elecr in 't werk ge-

field , die Elektrieke Lighaamen niet- Elektriek

deeden worden
,
gelyk ook de keurige Proefnee-

mingen van den Heer Delaval op Aardagtiger

zelfftandighedeji; andere Voorbeelden, hoe by-

zondere Lighaamen deimaate veranderd kunnen

worden , dat zy de Elektrieke Vlbeiftof door

bun laaten paffeeren of niet , naar de verfchillende

trap-
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trappen van Hitte :, die in de Proefnq^ining ge-

bruikt zyn.

Doch , om voort te gaan met onze Waarnee-

mingen op gewreeven Glas.

2.7. Prosfn. By my hebbende een plat ftuk

Glas, waar van de eene zyde ruuw, de andere

glad was, wreef ïk de riuiwezyde zagtelyk, 't

welk doende , zo waren de beide zyden minus-

Elektriek geworden.

28. Proefn. Ik behandelde de andere zyde op

de zelfde manier, en daar door werdc de m'wus'

in eene /'///J- Elektriciteit, aan beide zyden, ver-

anderd.

Dewyl , nu , het zelfde Glas verfcheiderley

Vertooningen gaf, wanneer verfchillende zyden

van hetzelve gewreeven werden , en 'er geen an-

der verfchil was in de Omftandigheden van de

beide Proefneerrtingen j dan in de Oppervlakten

zelf, de eene ruuw zynde, de andere glad; zo

volgt , dat het Vermogen , om flus- of m'inus-

Elektriek te maaken , afhangt van eene zelfde Vloei-

PP'
29. Proef». Vervolgens had ik de nieuwsgie-

righeid om te onderzoeken, of ik niet, door w^ry-

ving, de eene zyde van dit Glas ^/«j-, de ande-

re mhms Elektriek zou kunnen maaken , op eenen

zelfden tyd. Dit heb ik uitgewerkt , na dat de

beide zyden ƒ/w gemaakt waren: want, door de

ruuwe zyde van het Glas minder te wryven,dan

ik de gladde zyde wreef, wierdc dezelve minus

Yl. Deel. ' en
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en de gki^e zyde bleef j9A/x-Elektrick, Ik wreef

de ruuwe zyde zagter , om dat ik door Onder-

vinding gewaar wierd, dat ruuw Glas een min-

der kragc vereifchte om het w/«//j Elektriek te

maaken , dan glad Glas om j)/<vj-Elektriek te wor-

den , en derhalve bclloot ik, dat ^e Middeljïof op

de verjchilknie Ofpsrvlaktsn vsrjchillende Vermoo^ens

heeft ^ behoorende het grootjle tot de gepo/yBe, het

kle'pijie tot de ruuwe Oppervlakte : gelyk de Heer

IsAAK Newton aangetoond heeft , ten opzigt van

Licht, vallende op gcpolyft en ruuw Glas.

Ik herinner my een Waarneeming van derge-

]yke foort, welke de Heer Short deedt, wan-

neer hy by gelegenheid eenen van zyn Metaalen

Spiegels tragcte heet te maaken, agter aan wel-

ken een Houten Handvatzel was gehegt. Dee-

zen Spiegel digt aan een ftèrk Vuur geplaatft heb-

bende, met de gepolyfte zyde naar 't zelve toe,

bleef dezelve langer dan een Uur daarvoor ftaan,

zonder den minflen trap van Warmte te ontvangen.

Dat Vermogen derhalve , 't welk de Hitte terug

kaatfte, moet zekerlyk van den zelfden aart ge-

weeft zyn als dat , het welke de Lichtknobbels in

't Lugtledige veroorzaakte , daar in de eerfte

Proefneeming van gcfproken is ("*). Dikwilsheb

ik getragt veranderingen te maaken in dat Ver-

mogen, metinzigt om deszelfs Wetten beter te

leeren kennen , en , onder andere poogingen

,

wreef

(*) Zie bladzyde I2(5. .
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wreef ik Elektrieke tegen Elektrieke Lighaa-

men.

30. Proefn. De eerfte Proef, die ik nam , was

met den Tourmal'm en Barnfteen, 't welk eene

/'/«^'-Elektriciteit voortbragt aan beide zyden van

den Steen , en eene m'tnus in de Barnfteen. Na-

derhand maakte ik den Barnfteen Elektriek en hield

ze digt aan den Tourmalïn^ tot dat de beide zy-

den flus waren j en , indien ik den Tourmalin

wreef, terwyl de Barnfteen de Elektriciteit be-

hieldt , zo bleef dezelve flus. Toen wreef ik

den Steen met Glas, en, niettegenftaande zulks,

waren de beide zyden van den Tourmal'm flus- en

het Glas wi«»j-Elektriek.

31. Froefn. Maar, wanneer het Glas/'/^x-EIek-

triek gemaakt was en digt by den Tourmal'm ge-

houden werdt
,
gelyk ik te voeren met den Barn-

fteen had gedaan; in dit Geval waren de beide

zyden w/«w-Elektriek geworden.

Deeze Proefneemingen fchynen te toonen ,dat,

wanneer Elektrieke Vertooningen , door het wry-
ven van eenigerley gepolyfte Oppervlakten tegen

elkander aan , voortgebragt v/orden , dat Lig-

haam, welks zelffiandigheid hard^ en welks Elek-

trikaal Vermogen ^erk^ is , altyd flus^ en, in

tegendeel, het zagt^e en fap^e altyd mhius zal

zyn. Uit deeze Befpiegeling^ waar van ik het

pleizier had U kennis te geeven , was het , dat ik

begeerte kreeg, om den Tourtnal'm te tragten

door wtyv'mg «//««^-Elektriek te maaken, zynde

VI. Deïl. o dies-
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diestyds nog niet in Haat geweeft om zulks te

doen. Ik koos ten dien einde een Briljant uit

,

als zynde het hardfte en fterkft Elektrieke Lig-

haam , 't welk ik kende , en , daar mede den

Totirmalm wryvende , werdt myne verwagting

beantwoord : want de beide zyden van den Tour-

malin waren minus- en de Diamant /'/«j-Elektrlek

geworden.

32. Proefn. Deeze Proefneemingen gelukken-

de, wreef ik Glas tegen Glas^ en bevondt, dat

het een het ander Elektriek maakte , maar een van

beiden was p/us^ het andere mimts.

33. Proefn. Twee ftukken Barnfteen , op de

zelfde manier behandeld zynde , waren ook plus-

en ;«/«^<fj-Elektriek gemaakt.

34. Proefn. Als ik Glas tegen Barnfteen wreef

,

zo wierdt het eerfte plus- het laatfte w;««j-Elek-

triek.

3c. Proefn. Twee Tourmal'ms tegen elkander

gewreeven zynde, wierdt de eene plus ^ de an--

dere mmus.

Uit dit alles blykt, dat 'er eenige verandering'

gemaakt ware in de Middelftof aan derzelver Op-

pervlakten ; anderszins zouden deeze tegenftrydi-

ge uitwerkingen niet voortgebragt hebben kunnen

worden, en, wat aangaat, dat de zelfde Lighaa-

men verfchillende uitwerkingen voartbrengen , is-

het niet onwaarfchynlyk , dat dezelven in- trap-

pen van hardheid
,

polyfting of Elektrikaal' Ver-

mogen , van elkander verfchillende zyn.

Aar>
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Aangezien , nu , Elektrieke Lighaamen ^ tegen

Elektrieke aan gewreeven, Elektrikaale Vertoo-

ningen voortbragten , zo werd ik aangemoedigd

,

óm te beproeven, wat de uitwerkingen zyn zou-

flen van de Lugt , wanneer dezelve gewreeven ,'

óf liever metkragt gedreevenwerde, tegen Elek-

trieke Lighaamen : want ik ondérftêlde de deel-

tjes van de Lugt omringd te zyn met eene Mid-
delftoflè van de zelfde foort als grootere Lighaa-

inen, zynde dit de oorzaak van hunne fterke Veer-

kragt.

36. Proefn. Om dit te doen, maakte ilc alleen

gebruik van een gemeéhen Blaasbalg , en , den

Tourmalm gebfagt hebbende naby hét end van de

Pyp, bevond ik, dat de Steen, na omtrent twin-

tigmaal te zyn geblazen, aati beide zyden plus^

Elektriek geworden v/are.

De Lugt , derhalve, fchynt minder Elektriek

te zyn dan dé Tourmalm.

37. Proefn. In dé plaats van deii TöurmaVtn eert

Glazen Ruit gefteld hebbende , blies ik daar te-

gen , even zo veel maaien als in de voorgaande

Proefneeming. Toen de beide zydèn onderzoe-

kende, waren die ook^/«j-Elektriek geworden,

maar niet zo fterk als de Tourmalm.

38. Proefn. Barnfteen, op de zelfde wyze be-

handeld zynde," was minder Elektriek geworden'

dan het Glas.

'^^. Proefn. Vervolgens gebruikte ik een Sliiids

Blaasbalg, en al het verfchil, dat daar door ver-

VI. Deel. O 2 oor-
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oorzaakt werdt, was alleenlyk een fterker Elek-

triciteit in den Tourmalin. Barnfteen bleef flaaq-

wer Elektriek dan het Glas, en het Glas flaauwer

dan de Tourmahn.

Dewyl ik nog al de Middelftof in 't oog hield

aan de Oppervlakten der deeltjes van de Lugt

,

merkte ik aan , dat Hitte dezelve verdunnen zou

;

door welke Middelen de Lugt, een kleinder te-

genftand ontmoetende, de Elektrieke Vloeiftof

gereeder laaten vaaren , en bygevolg kragtdaadi-

ger Elektriek maaken zoude.

40. Proefli. De Pyp van den Blaasbalg gloei-

jend gemaakt zyndc , blies ik tegen den Tourma-

lin alleenlyk twaalf maaien , 't welk agt reizen

minder was dan in de voorgaande Proefneemin-

gen met koude Lugt. In deeze Proefneeming,

nu , was insgelyks de Tourmalm aan beide zyden

^j/«j-Elektriek geworden , maar tot een aanmer-

kclyken trap meer ^ dan in de 36. en 39. Proef-

neemingen gefchied ware. De heete Lugt hadt

de zelfde uitwerking op Glas, maar maakte het-

zelve minder Elektriek dan den Tourmalm', en

Barnfteen, hoewel, gelyk de andere Lighaamen,

in Vermogen toeneemende door de zelfde Be-

handeling, wierdt' het allerminfte Elektriek ge-

maakt.

Doordien de Lugt kragtdaadiger Elektriek

maakt als zy heet is , dan koud zynde, en dat de

Tourmalm meer Elektriek gemaakt wordt dan

Glas en Glas meer dan Barnfteen
,
gelyk blykbaar

is
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is uit deezc laatfte Proefneemingen ; fchynen wy
een bewys te hebben gekreegen , dat de geheele

Dampkring beftendiglyk eene vloeijing van de E-

lektrieke Vloeiftof bevordert , door de beurtling-

fe veranderingen van Hitte en Koude; en ver-

der, dat Lugt niet alleen minder Elektriek is dan

de Tourmal'in , maar minder dan Glas en zelfs dan

Barnfteen.

41. Proefn. Wanneer ik even veel reizen ge-

blazen had tegen de platte zyde van den Tourma-

Itn 3 terwyl myn Vmger aan de verhevenronde

zyde raakte, kwamen 'er geheel andere Vertoo-

ningen : want de platte zyde was flus- , de ver-

hevene wi««j- Elektriek. Na verloop van een

korten tyd waren de beide zyden plas , en ,

eenigen tyd daar na herftelde zig de Steen in

zynen natuurlyken ftaat, doordien de platte zy-

de minus ^ de verhevene ^///j-Elektriekwierdt.

't Gene in deeze Proefneeming zonderling

voorkwam , was , dat de middelftaat van den Stee»

zou zyn aan beide zyden p/öj: doch wy verwon-

deren ons niet meer daar over, Avanneer wy in

aanmerking neemen, dat 'er twee oorzaaken wa-

ren om deeze uitwerkingen voort te brengen : de

eerfte was Hitte , die den Steen ftelt in een on-

natuurlyken ftaat
, Qg&ljV jEpinus te vooren reeds

waargenomen hadt; ) want, verkoelende, zou

dezelve zynen natuurlyken ftaat wederkrygen en

bygevolg verfchillende Vertooningen uitleveren.

VI. Deel. O 3 Maaj
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Maar de andere oorzaak, die de beide zydei^

«/«j-Elektriek maakte , wanneer de Steen was in

een raiddelbaaren (of, gelykiEpiNUS denzelven

noemt , mutraakn) ftaat , tuffchen de twee ui-

terften, was , dat alsdan de uitwerkingen van de

Lugt zelve plaats greepen , maakende de beide zy-

dcn ^///j-Elektriek; gelyk dit de Lugt te vooretj

in de 35. Proefn, ook gedaan hadt.

42. Proeft:. De verhevenronde zyde werdt nu,

op de zelfde manier , aan den Blaasbalg bloot ge-

field , en even veel maaien geblaazen. In deeze

Proefneeming wierden de beide zydenp/z/j, maar

flaauwer dan in de laatfte Proefneeming, en, na

verloop van eenigen tyd, keerde de Steen weder

tot zynen natuurlyken Itaat
,
geevende de Ver-

tooning van phs en m'mus.

Deeze Eigenfchap, die de Lugt heeft, om

Glas, Barnfteen, enz. Elektriek te maaken , zal,

naar alle waarfchynlykheid , reden geeven van een

Proefneeming , die my voorgekomen is in Vrank-

ryk , alwaar dezelve gedaan werdt door den Heer

LE MoNNiER (*). Deez' toonde my , te St. Ger-

ma'ins en Laye^ twee of drie lange Yzerdraaden,

die hy Horizontaal hadt opgehangen van het Pa-

leis tot aan zyn Vertrek, meer dan dertig Voe-

ten van den Grond
,

( de zelfde Proefneeming

,

y/elke gedaan werdt door myn Vriend , den Abt

Ma-

(*) ^ie het II. Deel dcezer Vfirbandolingen , bladz,

SAa, enz.
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Mazeas , en benevens verfcheide anderen aan de

Koninglyke Sociëteit is medegedeeld,) ten ein-

de de Elektrikaale uitwerkingen waar te neemen

in Onweersbuijen en Wolkig Weer. Deeze

Draaden bevondt hy dikwils in een kleinen trap

Elektriek gemaakt te zyn , wanneer het helder

Weer was en zonder de minfte Verfchyning van

een Wolk (f). Kon niet deeze uitwerking, der-

halve, ontftaan uit de Wryving der Lugt tegen

de Yzerdraaden ?

Zo wy dit alles in aanmerking neemen , en wat

deeze laatfte Proefneemingen ons geleerd hebben,

raakende de verfchillende uitwerkingen, die door

pen heete en koude Lugt worden voortgebragt,

zo komt het waarfchynlyk voor, dat veele keur-

lyke werkingen in de Natuur uit eene heftendige

vloeijing en terugvloeijing van de Elektrieke Stof-

fe voortkomen. En indien de Waarnceming door-

gaat, dat de Lugt, vry van Vogtigheid zynde,

geduurende Stormwinden en Orkaanen in de nagr,

dikwils een fiaauw foort van Licht aanbrengt , ge-

lykende naar 't gene verfchynt in een Lugtledig ge-

pompte Klok , door welke men de Elektrieke Stoffe

doet vloeijen ; gelyk dit ook een algemeener hel-

derheid veroorzaakt aan den Hemel , dan 'er zyn

zou, indien die geweldige beweegingen 'er niet

waren : zo is *er reden om zig te verbeelden , dat

pen Stroom der Elektrieke Vloeiftofie in de Lugt

(t) 't Zelfde, bladz. 255.

yi. Deel. Q i|
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de oorzaak zy van dergelyke Vertooningen ; om
de zelfde reden als ons Konftig blaazen de Elek-

trikaale uitwerkingen voortbrengt , waar van ik

zo even melding maakte.

Thans blyft ons nog over, te onderzoeken, of

de TourmaliH zodanig door de Natuur gefchikt

zy, dat liy de Elektrikaale Vloeiftof alleenlyk in

ééne koers door zig heen laat gaan , gelyk de

Magneetifche kragc door den Zeilfteen, of on-

verfchillig in allerley ftreeken.

43. Proeftt. Wanneer ik een Tourmalm onder-

zogt, die aan beide zyden plat was, en gepolyft,

uitgenomen op zyne kanten, vertoonde zig een

gedeelte van den Rand flus en het andere gedeel-

te, daar tegenover , w/«»j-Elektriek ; invoegen,

dat een Lyn , van het ^/«j-gedeelte door het mid-

delpunt van den Steen getoogen , door het minus-

gedeelte paflberen zoude.

44. Proefn. Twee kleiner ToimnaHns , die ook

plat en gepolytl waren gelyk de andere, leverden

de zelfde Vertoon ingen uit.

45. Proefn. Een andere Tourmalm^ die ook

plat waS:, maar ongepolyft
,
gaf een vierde Voor-

beeld van deeze foort.

4Ö Proefn. De eerfte van deeze Steenen, ver-

volgens, zo wel aan den Rand als aan de Opper-

vlakte gepolyft zynde, om te zien of zulks eeni-

ge verandering maaken zoude , bevond ik dat

pog al zynen eerften Elektrikaalen ftaat behield.

^7. Proefn. Even 't zelfde ondervond ik met

een
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een anderen Tourma/jn, die insgelyks ruuw ge

weeft was.

48. Proefn. Toen maakte ik , met een weinig

Amaril, dien Rand, éitplus was, weder ruuw,
behoudende al het overige glad ; maar ik kon niet

befpeuren , dat dit eenige verandering baarde.

Even 't zelfde deed ik met den Rand van den an-

deren gepolyftcn TourmAlm^ zonder in ftaat te zyn
van eenig ver hil te ontdekken.

49. Proefn. Wat den kleinen TourmaVm aan-

gaat, plat zynde aan de eene en een weinig ver-

hevenrond aan de andere zyde , dien Gy waar-

naamt een zeer goede te zyn ; deeze bevind ik

flus te zyn aan de platte en minus aan de verhe-

vene zyde, regt ftrydig met den grooten Tour-

tnalin^ die in het voorfte van deezen Brief be-

fchreeven wordt.

50. Proefn. Ik heb gelegenheid gehad , om nog
een Tourmal'm te beproeven , thans in het Brh-
tïjch MftJ'eum zynde, die ons een ander voorbeeld

uitleverde van de zonderlinge gefchiktheid van
deezen Steen. De Tourmalin , daar ik nu van
fpreek, is aan de eene zyde plat en bolrond aan

de andere, met een kleinen platten Zoom daar om
heen. Hy was vierkant geweeft , doch een van
de hoeken was 'er afgebroken. Wanneer ik hem
onderzogt, bevond ik het gebroken deel/'///j en
den hoek daar tegenover wi«w-Elektriek te zyn:
zo dat aldaar ook de Elektrikaale Stroom door ^zvi

Steen liep in een D|agonaale lyn.

VI. Deel. \ O 5 51.

'\

\
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51. Froefn. Alle deeze Tourmal'ins ^ lütgeno'

men de laacftgemelde, beftreek ik t'eenemaal mee

Vet , en , terwyl zy warm genoeg waren om het

Vet vloeibaar te houden, beproefde ik ieder in 't

byzonder, maar bevond gQQvv verandering in de

kragt van den Steen , uitgenomen , dat die een

weinigje verflapt ware : daar het wel bekend is ,

dat allerley foort van Vogtigheid de Elektrieke

Vlóeiftofgereedelyk voortbrengt, en, derhalve,

indien de Tourmalin niet een ingehegt foort vari

Elektriciteit had , zo moeft de flus en mtnus , aan

beide zyden van den Steen waarneemelyk, door

beeze behandeling zyn vereenigd geworden of

eikanderen vernietigd hebben : dewyl de flus-

Elektrieke zyde zo veel uitdeelde van de Vloei-

ftoffe, als de m'inus-^ aan den anderen kant, ont-

brak, om het Evenwigt te herftellen.

Over 't geheel aangemerkt, bewyzen alle dee-

ze Proefneemingen , ten duidelykAe^dat de Totir-

pialin de Elektrieke VloeiftofTe alkenlyk in éenen

koers door zig laat pajjeeren , en in zo verre heeft

dezelve eenige overeenkomftigheid met den Zeil-

fteen. Dewyl nu de Zeilfteen zyne kragt ver-

liell, door gloeijend heet gemaakt te worden, was

ik verlangende te zien , welke de uitkomft zyn

zou in den Tourmalin , onder de zelfde behan-

deling.

cp.^roefn. Ik leid' derhalve een van de platte

Tourmalins , een half Uur lang , in een fterk

Vuur ; doch kon , naderhand
, geen de minfte

ver-
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yerandering daar in beipeuren. Op eenen ande-
ren ftelde ik de zelfde Proefneeming in 'c werk,
met den zelfden uitflag.

^^.Proefn. Laacftelyk maakte ik den Steen we-
derom heet, en, terwyl dezelve gloeijend was,,

wierp ik hem in Water. Door deeze behande-
Jing was de kragt van den Tourmalm t'eenemaal

vernietigd , en hy vertoonde zig als op verfcheide

plaatfen gefcheurd zynde , zonder breeken.

Belangende 't inwendig maakzel van den Tour-
malm kunnen wy niets zeggen : doch ik- heb ge-
leerd door deeze Proefneemingen , dat 'er dm
verjchtllende mameren zyn om hem heet te maaken^
die verfcliillende Elektrikaale Vertooningen voort-
brengen; dat verjch'dlende trafpen van Uitte ook
yerfcheiderley Vertooningen uitleveren : dat
Wryv'wg 'er de zelfde uitwerking op heeft als

pp Glas, en dat de Tourmal'm, behoorlyk heet
gemaakt zynde , een Stroom van Elektrieke Vloei-
ftof door zig heen laat pafleeren, en dit aUeet^lyk

in eéne flreek. Waar uit blykt, dat de Tourma-
lm^ als 't ware, twee Elektrikaale Poolen heeft,
die niet gemakkelyk te vernielen of te verande-

ren zyn. Voorts heb ik uit de gedagte Proef-
neemingen geleerd : dat 'er geene Zelfflandigheid
in de Natuur is, daar zvy kennis aan hebben, door
toelke de Elektrieke Vloeiflof niet gereedelyk heen
gaat: als ook, dat 'er een flandvaflige vloeijing

m terugvloei]ing van dezelve Jchynt te zyn 'm afle

Lighaamen, ZQ wel in de Lugt als in 't Lugrledi-
VI DEfï» „f.
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ge, veroorzaakt door de heurtwijjelhigen van Hitte

m Koude , in ieder gedeelte van onzen Aard-

kloot. Alb welke zaaken het denkbeeld groo-

telyks beveftigen , 't welk ik eertyds maakte en

door Proefneeming tragtte te bewyzen : dat de

Elektrieke Vloeiftof door den geheelen Aardkloot
,

zo wel als 'm de Lugt, die denzelven omringt, is

verfpreid.

In hoe verre deeze Vloeijing der Elektrieke

Scoffe deel heeft aan de gewoonlyke werkingen

der Natuur , door het in ftand houden van die

beweeging, welke zo noodzaakelyk fchynt in de

verfcheiderley deelen van de Groote Machine;

laat ik voor anderen over , die miffchien gelukki-

ger in hunne navorfchingen zullen zyn.

Wy hebben ondertuffchen , door deeze vor-

deringen , een zekerer kenniffe gekreegen van die

Middeljioff'e , welke de Oppervlakten van alle Lig-

haamen Jchynt te omringen^ en welke ^ van meer

of minder digtheid zynde, of oefenende, indien

ik zo zeggen raag, een grooter of kleinder tegen-

ftand , verfchillende uitwerkingen voortbrengt
,^

naar dat de Elektrieke Vloeiftoffe, Qoï jEther in-

dien het U belieft ,) tot de Lighaamen in- of uit-

gaat, wanneer zy door eenig uitwendig geweld

vcrftoord worden: en, zo het niet ware wegens

deeze Middelftoffe , die alle Lighaamen omrino'ti

de Elektrieke Vloeiftof zoude , naar ik my ver-

beeld, niet kunnen opgehoopt noch gehouden worden

in eenigerley Ligbaam , hoedanig ook.

Dit
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Dit Grondbeginzel is zeer eenvoudig , en
fchynt van een zeer algemeenen aart te zyn.

Onze groote Ph'ilojooph nam hetzelve uit een me-
nigte van Froefneemingen aan. Hy onderftelde,

dat de wonderbaare Verfchynzelen der Natuure
in 't byzonder die van 't Licht , zonder 't zelve

niet verklaard konden worden , en derhalve maak-
te hy geen zwaarigheid , om hetzelve voor te

ftellen als een Grondbeginsel, 't welk verder on-
derzoek verdiende.

Ik zal myn tyd wel befteed agten , indien ik,

door deeze nafpooringen , iets weinigs toegebragt

heb om te toonen , hoe veel wy vcrfchuldigd

zyn aan deezen gelukkigen Uitlegger der Natuur^
en nieuwe gelegenheid aan de hand gegeven, om,
door de verlichting van zynen arbeid, de Eerste
Oorzaak van alles met verwondering te aan-

bidden. Maar, wat ook het Gevolg van myne
poogingen zyn moge , dezelven zyn ten minfte

vergezeld geweeft met een genoegen , 't welk
niet weinig toebrengt om de luft te vermeerde-
ren, dien ik altyd gehad heb tot het onderzoek
van zodanige zaaken.

Myn Heer,

In de Groote Koniri'

Uwe allerverpligtfte oot-

moedige Dienaar,

gimt' Straat te BENJAMIN WIL SON.
Londen , . den g
November 1759.

H.
VI. Deel. ^

VER-



VERSCHEIDE BERIGTEN

AANGAANDE ÉEN

V U U R B A Li
die zig , den 16 November van 't Jaar 1758,

'g avonds , in Engeland vertoond

heeft :

By een verzsmeld en met Aanmerkingen om-
trent de vorming van zodanige Verfchyn-

zelen verrykt door

JOHN PRINGLE,
Med, DoSior, Lid der Koninglyke Sociëteit.

(Philofoph. TransaB. Vol. LI. Part. I. for. 1759. pag. 218.)'

ONder de menigvuldige Berigten, welkenr

de Heer Pringle van dit Verfchynzel'

opgeeft , zal ik alleen de zodanigen uitkiezen, die

eenige betrekking hebben tot de nevensgaande

Afbeelding, en dan zyne Aanmerkingen ^ daar

omtrent , in 't geheel mededeelen.

In een Brief van den Heer Michell , Lid

•van 't Koninginne-Kollegie te Camhndge^ wordt

hem verhaald , dat deeze Heer vernomen had van

een Man, die van zyn Handwerk een Glazemaa-

ker was, dat dezelve het gezien hadt in de ge-

daante A^an V'ig. I (Plaat XLI.) zyn de het

Hoofd , dat vooruitging , omtrent van middellyn

» als





f l'L. XLI.
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als de helft der Volle Maan, helder wit van

kleur ; de Staart omtrent een vyfde deel der breed-

te van het Hoofd, Vuurig rood^ als gloeijend

Yzer, en niet puntig, maar overal even breed.

De langte van de Staart zou, volgens het Berigt

Van dien Man , ongevaar 8 Graaden moeten ge-

weefl: zyn. De Vuurbal vertoonde zig in 't eerft

omtrent 70 Graaden hoog en bewoog zig , zo

veel hy verneemen kon, loodregt nederwaards,

tot dat, wanneer het Hoofd omtrent 6 of 7 Graa-

den van den Horifont was, de Staart borft, met
een flikkering van Licht , welke zyn Oogen deedt

fchemeren ^ en toen vertoonden zig drie Sterren

,

digt aan den Vuurbal
, gelyk in Fig. 1 , die met

denzelven nederdaalden en uit het Gezigt ver-

dweenen. De helderheid van Licht was, ge-

duurende die Verfchyning, zo groot geweeft,-

dat men een Speld zou hebben kunnen opraa-

pen.

Van Carlijje, dat in deNoordelyke deelenvan

Engeland, aan de Weftzyde, legt, ontvingDok-
tor Pringle een zeer omftandig Berigt van een

Wyn-Han delaar deezer Stad, die de Verhevehng
in een gedeelte van haaren Loop befchouwd en
het overige van een ander Perfoon vernomen
hadt. „ De Koers was, (fchreef deeze hem ,)

„ van 't Zuidooften naar 't Noordweften. Zy
„ vertoonde zig niet in een Klootronde gedaan-

„ te, toen zy over deeze Plaats liep, maar fpits,

„ als in Fig. 3. Het Hoofd fcheen omtrent-

VL Deel. „ veer-
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veertien Duimen breed te zyn, en de langte,

van 't Hoofd tot aan de Staart, ongevaar vyf-

tien Voeten. Het gaf veel helderer fchynzel

dan de Maan , en verlichtte den Dampkring in

zulk een trap , dat een Perlbon , op Straat

ftaande ,
gemakkelyk een Speld van een Naald

zou hebben kunnen onderfcheidcn, indien zy

beiden voor hem gelegen hadden. Het gaf,

terwylhet voortging, verfcheide Vonken uit,

en bleef omtrent 25 Sekonden in 't Gezigt.

Ongevaar eene Minuut , na dat het was ver-

dweenen, werden twee Slagen gehoord, van

een dof gedreun , zo luid als 't gebulder van

Kanon op den afftand van een klein Uur

gaans, en, onmiddelyk na die Slagen, hoorde

men een verward gerommel in de Lugt, 't welk

ten minfte 20 Sekonden aanhieldt. Geduuren-

de dien tyd kon ik geen Wind befpeuren , en

de Sterren fcheenen zeer helder. De grootfte

hoogte bevonden wy , 32 Graaden boven den

Hürifont , en de ftreek 41 Graaden benoorden

't Weft. Iemand , in de nabuurfchap , zag

hetzelve verdwynen, en uit zyne aanwyzing

van de plaats aan de Lugt , daar het verdween,

moet het diestyds omtrent 8 Graaden hoog ge-

weeft zyn. Wat de Afbeelding (F/»-. 3) be-

langt , die is zo volkomen , als ik ze kon raaa-

ken , doch ik heb 'er milTchien te veel Vonken

by gedaan; want ik twyfel, of 'er wel zo vee-

Ie uit de Staart kwamen. Het Verfchynzel

» gaf
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^ gaf geené Vonken uit , nader aan het dikke

,, end, dande Afbeelding vertoont, doch diebet

j, uitgaf, fprongen daar uit met eene verbaazen-

„ de Snelheid. De loop is een weinig beweften

„ de Stad geweeft".

Uit een Brief van den Heer Gilchrist,

Doktor in dè Geneeskunde te Dumfries, dat om'-

trent zes Duitfche Mylen Noordweft ten Wes-
ten van Carlifle legt, verftondt de Heer Prin-

gle: dat een Jongman van die Plaats den gemel-

den Avond in een Vertrek zyndé gelyksgronds,

't welk Glasraamen naar 't Noordooften' hadc,'

verfchrikte door een buitengewoon Licht , en

,

naar een der Venfteren loopende , een groot Vuu-
rig Lighaam zag , van kleur als gloeijend Yzer ,-

dat hem zo breed en zo lang voorkwato als eeil

middelmaatig Man , in ^t vóorfte deel breedft.

Het liep van 't Zuidootten naar 't Noordweften

;

een gedeelte der Staart fcheidde zig van 't overi-

ge af , en fcheen het Lighaam nog een weinig

te volgen, tot dat het als Buskruid van éénborft,

doch zonder geraas, en in Vonken Vuurs néder-

viel, terwyl het Lighaam zyncn koerr vervolg-

de; maar hy verloor hetzelve doof een hoog Huis,

dat 'er tuffchen kwam , uit zyn gezigt. De Dok-
tor voegde 'er by : dat een jonge Dame, van zyn
kennis, op Straat zynde by die zelfde plaats, de

Verheveling ook had gezien en dezelve befchreef

nis een Vuurbal, omtrent van grootte als de Zoiij

inet een Staart, die bykans over haar Hoofd ging,*

VL Deel. P eny
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en, bnrftende zonder geraas, geheel in Vonken

Vuurs verdween.

Het omftandigfte Berigt, dat de Heer Prin-

GLE van dit Verfchynzel kreeg, werdt hem be-

zorgd van een Landman te Ancram , zynde een

Dorp dat omtrent een Uur gaans ten Noordwes-

ten legt van jfedborough ^ tien Duitfclie Mylen

Noordnoordooft van Carlille. Deeze Man fchreef

hem dien aangaande als volgt. „ Myn Woon-
huis, aan de Molen van Ancram, ftaat met den

Gevel naar 't Zuidooften , en 't Molen-Huis

,

't welk regt daar voor is, heeft de zelfde

„ plaat zing , op den afftand van ongevaar drie

„ Roeden, 't Was omtrent te negen Uuren 's

„ avonds, dat ik, uit geweeft zynde, naar myn

„ Huis terug keerde , en , zo als ik op den Drem-

„ pel trad, wierdt in een oogenblik de geheele

„ zyde van myn Huis verlicht, met zulk cene

„ helderheid, als of de Zon fcheen. Myn Rug

„ gekeerd zynde naar de plaats van waar het

Licht kwam, draaide ik my fchielyk om , op

dat ik zien mogt, wat 'er de oorzaak van wa-

„ re, en toen zag ik een Vuurbal j omtrent zo

„ groot als de Bol van den Hoed dien ik gemeen-

„ lyk draag , zes, zeven of op 't hoogfl: agtDui-

„ men breed , ftrekkende zynen loop van een

„ Schaapherders-Wooning,welke omtrent een half

„ Uur gaans van myn Huis af is, naar my toe,

„ zo ik dagt, en regt over het midden van 't

„ Molenhuis heen. Ik had naauwlyks tyd om

„ te

5>



AANGAANDE EEN VüURBAl."' 12^

„ te denken , of het ging ten Noordweften my
5, voorby , met een zeer grootc Snelheid en zeer

„ hoog in de Lugt. Wanneer het tegenover 'C

„ end van Woonhuis kwam, ontdekte ik de

„ waare gedaante. Het was volkomen rond aan

„ het dikke end, dat vooruit ging, en liep al

„ fmaller toe^ naar het dunfte end, ter langte,

„ zo ik my verbeeldde, van lo of 12 Voeten,

„ Beflooten hebbende het zo lang te zien als ik

^, kon , en vreezen de dat de Muur en 't Dak van

„ myn Huis my 't gezigt daar van beneemen

„ mogt; dewyl ik toen in *t Portaal Hond: zo

„ begaf ik my agttien of twintig Voeten verder

„ van het Huis af, houdende ondertuITchcnrayn

„ Oogen op de Verheveling geveftigd , en nam

„ waar ,
. dat zy niet meer dan honderd Roeden

„ was voortgegaan , wanneer een derde deel naar

„ het dunfte end afbrak ; 't welk zig in Vonken

„ Vuurs verfpreidde, die naar Sterren geleeken

„ en cnmiddelyk verdween en. Kort daar na

„ verdween ook het overblyvende Lighaam

,

„ regt Noord weftwaards van myn Huis, en het

„ wierdt wederom even zo donker als te voo-

„ ren. Op deezen tyd verbeeldde ik my, dat

„ ik nog de geheele figuur van het Lighaam in de

„ Lugt zag, hoewel volkomen zwart zynde."

5, maar federt is my verhaald , dat de&ze Vertoo-

„ ning alleen wel een bedrog kan zyn geweeft,

„ veroorzaakt door de fterke aandoening van de

„ helderheid op het Oog ; gelyk wanneer wy
VL Deel, Pa „ ecrft
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„ eerft naar de Zon kyken, en dan onsGezigC"

j, op den Grond of op een Muur flaan, zo ver-

„ beelden wy ons nog de figuur te zien van de

„ Zon , doch van een donkere kleur. In Huis

„ gaande, keek ik op myn Orlogie en bevondt

,,. dat het vyf Minuuten over Negenen was. De

9) tyd, dat zig dit Verfchynzel vertoond heeft

,

„ geduurende myne waarneeming, zal omtrent

„ een Minuut gevveeft zyn. Na dat ik omtrent

„ vyfMinuutenm huis geweeft was, hoorde ik

„ een gerommel, als een Donderllag, dat eeni-

^ gen tyd duurde ; en op 't zeggen van myn

„ Dogter, het Dondert, zeid ik; dat kon niet

„ zyn; dewylik, uit zynde, geen Wolken had

„ gezien. Hier op ging ik weder naar buiten,

„ en rond geen Wolken , maar helder Sterre-

„ Licht.

„ Verfcheide van myne nabuuren, in 't Dorp

„ Ancram^ ('t welk omtrent honderd Roedert;

„ van myn Huis legt, een weinig beweften het

„ Zuiden, en daar de Verhevcling, zo rk my
„ verbeeldde, midden over heen liep,) zagen

5, dezelve ook en hoorden den Slag. Een van

,-, hun, in 't byzonder, zegt, dat het geraas

„ van het Vuur kwam, terwyl het voortliep;

y, doch dit kan ik niet gelooven: want, zo lang

^ als 't Licht duurde, heb ik geen 't minftefis-

„ fend Geluid noch eenig Soort van geraas verno-

j, men. Een ander van myne Buuren, in dat

9, Dorp 5 die den Slag hoorde , zeid^dat hethent

» voor-
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^ voorkwam als een kraakend geluid , op zulk

„ een wyze, dat hy zig verbeeldde, of het end

^, van zjn en zyns nabuurs Huis, die tegen el-

5, kander aan fionden, te gelyk waren ingeftort.

„ My is verhaald , dat de aanhouding van 't ge-

„ raas, welke ons Huisgezin hoorde, kan ver-

„ oorzaakt zyn gew^eeft door de byzondere leg-

„ ging van het Huis. H^t ftaat in een holte,

„ dig.t aan de kant van de Ale, en komt met zyn

„ top veel laager dan de zeer hooge en fterke Dy-

„ ken, ten deele van Rots, ten deele vanKley,

„ welken langs deeze Rivier loopen. Boven op

„ deeze Dyken , beweften myn Huis , en ver-

„ der opwaards aan de Rivier , is een groote

j, Plantagie , en regt boven deeze Boomen was

„ het dat de Verhevehng verdween. In dit ge-

„ val, nu, moet de Klank eenigermaate tot ons

„ gekomen zyn langs de holte , die door de Dy-

„ ken van de Rivier gemaakt wordt , en dus is

„ het te gelooven , dat deszelfs aanhouding kan

j, veroorzaakt zyn door een Eccho van de Rot-

„ fen en van de vervallen Muuren van een oud

„ Kloofter , dat , ^an de andere zyde van het

„ Water , regt tegenover myn Huis ftaat ; ter-

„ wyl het Dorp in tegendeel, buiten de Sleuf van

„ de Rivier, op een verheven Grond gelegen is,

-

„ even hoog als de Plantagie, boven welke de

„ Verheveling fcheen te breeken. Ten aanzien

„ van de hoogte van dat Lighaam , is alles wat ik

jj>
zeggen kan, dat ik het zeer hoog oordeelde,

VI Deel. P 3 „eg
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„ en verzekerd ben , dat hetzelve nader was aan

„ 't gene de Heer Pringle (*) het Zeuith

j, noemt, dan aan den Horifont. Ik heb dien

„ Heer de plaats aangeweezen , naar dat het zig

,, aan my vertoonde , en alzo hy de hoogte daar

„ van met een Werktuig voorneeniens is te mee-

„ ten, zal hy in ftaat zyn, om U daar van

,j,
naauwkeuriger te onderrigten".

Doktor Pringle geeft vervolgens de ver-

klaaring der Afbeelding van dit Verfchynzel, zo

als dezelve in tegenwoordigheid van den Waar-

neemer, en volgens zyne onderrigting, getekend

\vas. Zie Plaat XLI. Fig. 4. A13 (zegt hy)

verbeeldt de Verhcveling in haar geheel , na dat

zy ten vollen in 't gezigt gekomen was: CD,
de zelfde na dat zy van een gefcheiden ware: CE,
het derde deel van de Staart daar af gezonderd

:

DF, het Hoofd met het overblyvend deel van

de Staart : G de Vonken Vuurs , welken het af-

gezonderde Scaart-end uitgaf: H, de Vonken die

uit het overblyvende kwamen , daar de affchei-

ding was gefchied: W, de Verheveling weder

tot een ronde figuur gebragt, na het verliezen

van haar Staart.

Ee-

(*) Hier mede wordt gemeend de Heer Walt na
PuiNGLE, Onder-SherifF van 't Landfch2ip Roxbvrg , die

deezen I,andman of Molen Vachter
, James Turnhull '^

naamd, gefproken hebbende, maakte, dat de Heer Dok-
tor JoHM Pringle dit Hcrigt van denzelven kreeg.
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Eenigen tyd daarna kreeg de Doktor van den

Heer Pringle berigt, dat deeze aan 't gemel-

de Huis geweeft was, en de noodige Afmeeün-

gen gedaan hadt, waar van hy een Planoverzondt.

Zie de zelfde Figuur. K is het Huis van den

Landman , L de Molen , KM de Streek naar 't

Zuiden, P het Schaapherders-Huisje, boven 't wel-

ke de Verheveling zig eerfl vertoonde, maakende

een hoek MKP van 42 Gr. 20 Min. met de Me-
ridiaan. V wyft den Heuvel en de Booraen aan,

boven welken de Verheveling op 't Oog fcheen

te breeken ; hoewel eigentlyk de breeking wat

Zuidelyker was, zo dat de BalW omtrent regt

boven de Boomen kwam: want men heeft het

Verfchynzel, tot meer duidelykheid , veel grooter

vertoond, dan het naar reden van den afgeleg-

den Weg in de Lugt zyn moefte. Deeze Boo-

men , nu , maakten een hoek MKV , van 92 Gr.

30 Minuuten, met de Meridiaan, zo dat zy,

van het Huis af, omtrent Weftwaards ftonden.

DeLyn PV, verbeeldt denHorifont. O is de

gedaante, waar in de Verheveling zig eerft, als

een ronde Bal, boven het Schaapherders-Huis

vertoonde : T hoe zy verder haar volkomen figuur

begon te krygen. QRSU wyft den fcbynbaa-

ren "Weg aan , dien zy in de Lugt afgelegd

hadt.

Omtrent de hoogte van dit Verfchynzel deedt

de Heer Pringle, volgens de aanwyzing van

den Landman, ook de noodige Afmeetingen ; die

VL Deel. P 4 hy
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hy bepaalde op omtrent 58 Graaden ; bclluitende

met te zeggen , hoe de Landman hem , op eenigè

verdere Vraagen, verhaald hadt •, dathy zeer weinig

ryzing of daaling van deeze Verheveling, geduu-

rende derzelver gebeelen Loop, hadt vernomen,

fcliynende dezelve byna op ééne hoogte te bly-

ven , en evenwydig met den Horifont,

Al de onderrigting, welke Poktor Pringle

uit dat gedeelte van Schotland kreeg, boven 'c

welke de Verheveling gefcheenen hadt te moeten

geborften zyn, beltondt in den volgenden Brief,

dien de Hovenier van Lord x\ucnEisiLECK,een

der Regteren van Schotland , wiens Landgoederen

in i't Landfchap Aire, aan de Grenzen van La-

nerk
,
gelegen zyn , te Edcnburg aan zyncn Heer

zondt.

„Ter gehoorzaaming van Uwe Lordfchaps Or-

„ ders, belangende dat grootc Lugtverfchynzel

,

„ 't welk zig den 26 November 1758 vertoon-

„ de, kan ik, als het zelf niet gezien hebbende,

„ zulk een omftandig Berigt niet geeven als ik

„ wel wenfchen zoude, maar , ?t gene ik uit ver-

„ fcheide Menfchen in de nabuurfchap heb kun-

„ nen byeen verzamelen , is als volgt. Dien

„ avond, omtrent een Kwartier over Negen

„ Uuren, vertoonde zig uit het Zuidooften een

„ zeer groote verlichting of Licht, 't welk aan-

,, Itonds zulk een Glans maakte ^ dat men allerley

„ Voorwerpen , Huizen ;, Boomen , Water

,

j, Steenpn , tot een aanmerkelykcn afftand duidc-

,, lyk
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^ iyk kon zien: doch men befpeurde geen byzon^

5, der Lighaam , 't welk dat Licht uitgaf, noch

,3 ook, düt hetzelve verder Weftwaards voort-

„ liep; waar uit wy beiluiten mogen, dat het-.

„ zelve toen gcborften zy. Wy hoorden geen

„ Geraas : ook werdc 'er niets , dat naar Afch

s,
geleek, gevonden, zo veel ik heb kunnen ver-

„ neemen. Geduurende het voorgaande deel van

„ dien Dag hadden wy een ftyven en zeer kou-

,, den Zuid- ooften Wind, met een weinig Vorft;

„ maar des avonds was het ftiller".

Deeze Brief, merkt Doktor Pringle aan,

doet blyken , dat de Lugt in die Landftreek

,

gelyk omtrent Londen , diestyds zodanig betrok-

ken moet gewceft zyn , dat dus het Lighaam van

de Verheveling geheel verborgen bleef, fchoon

derzelver Licht zeer duidelykzig vertoonde, en,

naar zyn vermoeden , aldaar te helderer was we-
gens het barften van de Staart en derzelver ontbin-

ding in Vonken Vuurs, wanneer het Verfchyn-

zel byna loodregt boven de Waarneemers was.

Ook vondt men in de Nieuwspapieren van Glas-

gozv^ „ dat een Vuurbal, van gedaante en zo

„ groot als de Volle Maan , te negen Uuren 's

„ avonds uit het Zuiden opkomende, de Straa-

,, ten zo zeer verligtte , als of het heldere Mid-

,, dag ware geweeil , 't welk omtrent een Minuut

,, duurde; zynde die Vuurbal, effen voor haar

j, vcrdwyning, boven de Stad in drie deelen gsr
' VI. Deel. P 5 „ fchq-
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„ fcheiden, verfpreidende zig voorts door den

., Dampkring".

Van Dumferline ^ een Plaats in 't Graaflchap

Fife, omtrent vyf Uuren gaans ten Noordweften

van Edenburg, fchreef Doktor Stedman: dat

hy alleen twee Perfoonenhad gevonden, die ver-

klaarden , dat zy het Lugtverfchynzel gezien had-

den , te weetcn een Man en Vrouw , van wel-

ken hy de volgende Byzonderheden hadt verno-

men. De gedaante was zodanig , als men afge-

beeld vindt in 'F'ig. 5, waar van de Doktor de

Tekening overzondt. Zy zagen de Verhcveling

eerft in 't Zuidzuidooften, komende van agter een

Gebouw , en dezelve fcheen hun zig Weftwaards

te beweegen. Het agterfte gedeelte, of de Sleep,

gaf groote Vonken of brandende Klootjes mt,ge-

lyk de Lugtballen , die men uit een Vuurpyl ziet

vallen , wanneer dezelve barft. De hoogte was

pmtrent 24Graaden, waar van hy de maat met

een Werktuig genomen hadt , toen zy hem aan-

weezen, hoe het zig langs het Dak van een Kerk

fcheen te beweegen , na hem gebragt te hebben

aan het Venfter, daar zy ftonden om dit Verfchyn-

zel te zien. Dat zy hetzelve, voor dat het was

iiitgeblufcht, uit het gezigt verlooren, doordien

een Tooren hun in den weg ftond. Dat het

Hoofd of voorde deel zig iets breeder dan de

Volle Maan vertoonde. Dat men geen Geluid

hoorde na de verdwyning. Dat het omtrent te

ne-
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negen Uuren 's avonds was, op Zondag den 26

November.

Uit de Weftelyke deelen van Schotland ont-

ving de Heer Pringle den volgenden Brief,

gefchreeven door Poktor Alexander Macken-

ziE, praktizeerend Geneesheer in 't Landfchap

Rofs , aan een zyner Vrienden in dat Landfchap.

„ Het fpyt my, dat het Berigc, 't gene ik U
„ kan geeven omtrent de Verheveling , welke

„ zig den 26 November laatfileeden vertoond

„ heeft, zo weinig voldoende zal zyn : niette-

„ min zal ik U verhaalcn , vrat ik heb gezien.

„ Vooraf moet ik zeggen , dat ter plaatfe daar

„ ik my diestyds bevond, raamelyk te F/otver-

„ i^ak (een Heeren-Huis op de Weftkuft van

j, Rosl'hire), 't gezigt van den Hemel zeer be-

5, paald is, zynde dit Huis t'eenemaal omringd,

„ uitgenomen aan één zyde , door zeer hooge en

5, digt aan 't zelve ftaande Fleuvelen ; waar uit

„ Gy begrypen zult , dat de Verheveling hoog

,, moet zyn geweeft , eer dezelve kon waarge-

„ nomen worden en dat dezelve fchielyk ver-

„ dween, dewyl de voortgang zeer fnel was.

„ Haar Licht was op het wonderbaarlykfte glan-

„ zig , maar niet in 't minfte gelyk aan dat van

„ de Zon, uitgenomen, wanneer dezelve door

„ een Wolk of een dunnen Stofregen heen fchynt.

„ De grootte was byna als die van de Volle

„ Maan , wanneer dezelve drie of vier Uuren

j, hoog ftaat : de kjeur geleek in 't geheel niet naar

VL Deel. „ die
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w 4ie van 'c Lighaam der Zonne of van een gloei*

jende Kogel , maar meeft naar de Vlam van ia

brand gelloken Voorloop : de figuur was vol-

maakt Klootrond, zonder eenige Staart , maar

het gaf, of druppelde als 't vi^are , Vonken uit

van verfcheiderley kleur en grootte. Belan-

gende de Hoogte , die was Vertikaal , en de

koers yan 't Weften Noordelyk naar 't Ooften

Zuidelyk. Ik belpeurde by deszelfs verdwy-

ning geen geraas. Toen ik het zag , was 't

omtrent negen Uuren 's avonds , en zo don-

ker , als ik ooit een Nagt gezien heb".

Dewyl Doktor Pringle op 't leezen vari

deezen Brief bevondt , dat , volgens de Waar-

neeming van Dr, Mackenzie, de koers var}

de Verheveling in deeze deelen zo zeer verfchil-

lende was , van het gene hy uit alle de anderQ

Berigten hadt opgemaakt , en geen de minftc waar-

fchynlykheid (lellende , dat een nieuwe Verhe-

veling zig, op de zelfde Plaats, op den zelfden

Dag en op het zelfde Uur , vertoonen zoude

,

wanneer de andere verfchynen moefte; zo twy-

felde hy , hoe die uitdrukking te verllaan ; en

fchrecf aan den Poktor , of hy meende dat d^

fCoers van het Lighaam was geweeft , van ee/f

J^mit iets benoorden 't JVeJlen , naar een Punt iet^

hezuukn '/ Oo^en \ of op een andere wyze: kry-

gende daar op het volgend Antwoord, „ Schoon

j, het my leed is, als buiten de Poll-rit zynde,

xi
geen gelegenheid gehad te hebben om Uwer\

„ Brief
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^ Brief op zyn tyd te beantwoorden , heb ik

,, liet nogthans, door dat afweezen, thans meer

^y in rayne magt, om naauwkeurig te zyn, ten

5, opzigt van eenigen Uwer Vraagen ; dewyl ik

^ zo even terug gekeerd ben van Flowerdah^ al-

„ waar ik , ingevolge van den eerften Brief, op

if *t Onderwerp van de Verhevelingj naauwkeu-

^, rig de piaatzing der Gebergten waargenomen

„ heb, over welken zy pafleerde : ten einde ik

,', myn Berigt van derzelver Koers verbeteren

y, mogte, indien ik te vooren daar in had mis-

ii getafl:. Na die Afmeeting , egter , bevond

^, ik myne voorige befchryving naar den letter

^, naauwkeurig , en dat Uwe verklaaring van

„ myne Woorden ^ van H We^en Noordelyk^ naar

„ '/ Ooflen Zmdelyk ; juid is 't goen ik meende.

5, Het mag niet naar de Konft gefproken zyn,

^, doch het drukt den waaren voortgang uit van

„ datLighaam, wanneer ik hetzelve zag; niet-

^, tegenftaande ik thans zie uit de Berigten, wel-

^, ken UEd. uit de Zuidelyke deelen van Schot-

,-, land eri van Carlifle ontvangen heeft ,• dat de

j, Koers byna regt tegenftrydig ware. 't Gene

„ ik met de Vertikaak hoogte meende was , dat

5, de Afwyking van dit lighaam , indien eenige ,

if ten uiterfte weinig ware van het Toppunt, en

^, wel ten Noorden. Sclioon ik byna een Kwar-
„ tier Uurs naar 't zelve bleef kyken, na dat het

„ verdweenen was , vernam ik geen 't minfte

^ Geluid , noch gelyk dïit van Donder of van

VI. DïBL. ICa-
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Kanon ; hoewel 'er dit in een kleinen trap kan

plaats gehad hebben zonder dat ik het hoorde;

dewyl het geraas van de Zee dien Avond veel

fterker was, dan op eenigen anderen tyd,ge-

duLirende de geheele Maand , welke ik op .die

plaats heb doorgebragt. Ik kan U vaftelyk ver-

zekeren , dat 'er geen Staart aan 't zelve was

te zien: hoewel, gelyk ik te vooren zeide of

meende te zeggen in mynen voorigen Brief,

het Lighaam uitgaf , of vallen liet , een groote

menigte Vonken van verfcheiderley grootten

en de allerfraaifte Koleuren, waar van forami-

gen zig omtrent zo groot als een halve Kroon

(*} vertoonden. Myn Vrouw en een ande-

re Juffrouw , zcftien Uuren gaans van my af,

byna regt Ooftwaards van Flowerdale , zagen

veele zulke Vonken , doch van het Lighaam

der Verheveling wierden zy niets gewaar. Het

Schynzel, dat dezelve maakte, fchoon bleek

van kleur, als dat van de Maanefchyn , was

nogthans zo helder , dat ik ieder Bofchje en

Boom , ja zelfs de oneffenheid der Rotfen op

den top der Gebergten, onderfcheiden kon;

fchoon de Nagt , zo wel voor als na de ver-

tooning van dit Verfchynzel, by uitftek don-

ker was , ea zonder dat men eenige Ster aan

den Hemel kon zien. 't Verwondert my niet

„ wei-

(*) [Zulk een halve Kroon noemt men by ons , in Hül-

land, een Engeljcbe jigtentwintig.]
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„ weinig, dat, hoe vroeg het ook nog ware
j

„ niemand in dit Landfchap, zo veel ik heb kun-

„ nen verneemen, (en ik heb moeite daar toe

„ gedaan,) hetzelve gezien heeft; uitgenomen

„ dat myn Vrouw en haar Vriendin , aan de

„ Vonken die zy waarnamen , iets van 't voor-

« bygaan moeten gezien hebben
; gelyk Gy toe-

„ ftaan zult. Deeze omftandigheid doet my den-

„ ken, dat het, uit myn gezigt verdweenen

„ zynde, zig zeer fchielyk moet omgewend heb-

„ ben, verliezende zyn Zuidclyken Koers en

„ regt Ooft gaande; 't welk naar myn gedagten

„ 't berigt van den Schipper , die het in de Ooft-

„ zee gezien zou hebben, beveftigt".

De Heer Doktor Pringle merkt op deezen

Brief van Doktor Mackenzie aan, dat het

niet vreemd is, dat de Verheveling haaren Koers

veranderd hebbe , dewyl men zulks van andere

Vuurballen , die zig in voorige tyden hebben ver-

toond , fomtyds ook gemeld vindt. En , uit de

Noordelyker deelen van Schotland , hadt hy van

niemand iets aangaande dit Verfchynzcl vernee-

men kunnen, fchoon hy zelfs naar Hitland daar

over had gefchreeven. Doch ten opzigt van den

Schipper , die het in de Opftzee gezien zou heb-

ben, verftondthy naderhand, dat dit op een an-

deren Avond was geweeft.

Uit Ierland kreeg hyTyding, dat hetzelve te

DdliK wel duidelyk gezien ware. Weinigen,
egter , hadden het met oplettendheid befchouwd,

VI. Deel. dan
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dan een Herbergier te hhnd-brïdge ^ naby decze

Stad, die 't Volgende Uictrekzcl, uit zyne Aan-

tekeningen van 't Weder, dienaangaande over-

zendt. „ Den 2Ó November 1758. 't Waait

„ fterk , niet een Züidooilen Wind. Vyftien

„ Minuuten over Agten 's avonds verfchynt een

„ Vuurbal, omtrent 17 Graaden boven den Ho-

„ rifont, regt in 't Ooften, beweegendezigvan

„ 't Zuiden naar 't Noorden : zo groot in ver-

„ tooning als de Maan , maar van een Goudag-

tiger kleur. Dezelve breekt , en fpreidt zig

van een, als een Vuurpyl met Lugtballen, in

kleine heldere Vonken , nagenoeg voor dei-i

Wind , of even als 't ware zy door den Wind

„ weg gedreeven werden".

Aanmerkingen z>^«Do/^/ö;* Pringle, omtrent

deze Berigten , de Verjchymng en Eigenjchaffen

van zodanige Verhevelingen.

Voor eerft, belangende den Loopbaan vavi dee-

zen Vuurbal. Dezelve fchynt Vertikaal of byna

Vertikaal geweeft te z;yn te Camhridge ^ en om-

trent het Toppunt van die Plaats Vuur gevat ^

ten minfte zig daar, of daar omtrent, allereerftrn

een Vuurigen ftaat vertoond te hebben. Van

daar ging deeze Verheveling, regtftreeks^, byna

Noordweft ten Noorden voort , over verfcheide

Landfchappen in Engeland , over den Golf van

Sohajy daar zy regt over heen geloopen moet
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fcyn, tuflchen Carlifle en de Stad Dumfries^ en iii

Schotland over de Landfchappen van Dumfties en

Lanerk : maar, kort na dat zy regt in 't Toppunt

van het laatfte gekomen ware , te weeten een

weinig bezuiden Douglajs , of miffchien nader aan

de onderlinge Grensfcheiding van Lanerk en 't

Landfchap Aire , omtrent drie ofvier Uuren gaans

beooften Auchnleck^ fcheen een gedeelte van-de

Staart af te breeken , en zig te verfpreiden in

heldere Vuurfpranken : terwyl het Hoofd ^ waar

toe het overige van de Staart aanftonds verzameld

werdt, met den zelfden koers voortging, tot dat

het komende boven Fort WiWiarn in 't Land-

fchap Itwertiijs j na eenen loop van omtrent hon-

derd Duitfche Mylen , aldaar fchielyk verdween.

Niettegenftaande de uitblulTching van de Verhe-

veling op deeze plaats, fchynt dezelve egter verder

Noordwaards voortgegaan te zyn : alzo zy we-
derom , in een verlichte ftaat en van eene Kloot-

ronde figuur, doch zonder Staart, gezien werdt,

omtrent de 58 Graaden Breedte, op de Weftkuft

van 't Landfchap Kojs , byna regt boven 't hoofd

van den Waarneemer , beweegende zig toen be-

zuiden het Ooften, dat is, met een Koers, byna

regtftreeks ftrydig met den voorigen , en in dee-

ze iaatfle Koers ^ waar van wy 't end met wee-
ten, zal zy miffchien nog ver Ooftwaards zyn

voortgegaan.

Geduurende het cerfte deel van haaren Loop,

te weeten van Camhr'td^s tot aan Fort William^

VL Deel. Q ging
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ging zy fchuins nederwaards ; dewyl zy , vol-

gens de Rekening, ruim ao Duitfche Mylenhoog

moet geweell zyn boven de eerftgemelde Stad , en

niet meer dan 5 of 6 boven de laatfte Plaats. Op
wat hoogte zy naderhand zig vertoond hebbe in

het Landfchap Rofs , kan ik niet bepaalen , de-

wyl ik van daar flegts ééne Waarneeming heb ont-

vangen. Aangezien Doktor Mackensie haar om-

trent boven zyn Hoofd waarnam , en niettemin

van kleiner grootte dan de Volle Maan , wan-

neer die eenige Uuren boven den Horifont ge-

weeft is ; zo zou ik vermoeden , dat dit Lig-

haam, na zyne nederdaaling tot aan Fort Wil-

liam , ten tyde , wanneer hy hetzelve zag, weder

opgefteegen zy : want die Heer zou het waar-

fchynlyk als een grooter Lighaam befchreeven

hebben , indien het toen ter tyd niet hooger had

•geweeft, dan, wanneer het zig eerft vertoonde.

Deeze daaling en ryzing in de Loopbaan van

cene Verheveling, is niet ongewooner, dan des-

zelfs zydelingfe Afwyking van eene regteLyn,

gelyk ik elders aangetoond heb. Zodanig beftaat

het met de zaak, fchoon men 'er, miffchien, be-

zwaarlyk reden van kan geeven uit de algemeene

Orondbcginzelen der beweeging. De waarfchyn-

!ykfte oorzaak van verandering in de hoogte , zal

gewceft zyn de fnelle daaling deezer Verheve-

ling, tot dat dezelve zo laag kwam, dat de te-

genfland der Lugt op haar kon werken : in welk

geval het onderfte gedeelte des Lighaams een dig-

ter
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teï Lugt ontmoetende dan het bovenfte , hetzéi*

vc van die MiddelftofFe zodanig kon terug ge-

ftooten worden , dat het weder opklom. Want
fchoon de Lugt, ter hoogte van vyf of zes Duit-

fche Mylen , by uitftek verdund is , zal nogthans

,

in dit voorbeeld , de byftere fnellieid van het op-

vallend Lighaam een minder tegenftand biedende

Middelftoffe een grootere uitwerking doen voort-

brengen. De Verheveling , derhalve, kondoor

de Lugt op de zelfde manier afgekaatft zyn , als

een Kanonkogel wordt door 't Water, wanneer

hy 'er op aanloopt in een zeer fchuinfe Koers.

Indien deeze Redeneering toegeftaan wordt

,

kunnen wy , op de volgende manier , ook reden

geeven van de zydelingfe verandering in deszelfs

Loopbaan. Alhoewel het fchynt, dat, geduu-

rende het eerfte deel van den Loop, de Wind iii

't Zuidooften was, nogthans, wanneer de Ver*
heveling het Noordelyk deel van Schotland ge-

naakte, ontmoette zy aldaar, waarfchynlyk, een

Weftelyken Wind ; gelyk ik opmaak uit deeze

omftandigheid in den Brief van Doktor Macken-
sie; (fat bet geraas van de Zee ^ dien Avond ^ vel
jierker was , dan of een'igen anderen tyd^ geduuren-

de de geheele Maand van zyn Verhlyfte Tlowerdale»

Immers dewyl die Plaats aan den Wefter-Oceaan,

in 't Landfchap Rofs, gelegen is, zoverbeeld ifc

my, dat de Zee dit Stormagtig geraas niet had

kunnen voortbrengen, ten zy de Wind, op dien

tyd, gewaaid had uit eenig punt tuflchen het

VI. Deel. Q 2 Wellen
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"Weften en Noorden. Indien derhalve de Stroom

van de LugC zig fchuins aankantte tegen de bewee-

ging van de Verheveling , moed dat Lighaam traps-

wyze worden terug gekaatft in een nieuwen

Koers, van welken hetzelve, door een anderen

Stroom , ten tweeden of derden maale kan zyn

afgewend , tot dat het ten laatllen verviel indien

Weg, welken de Doktor befchryft. Uit dit

Berigt zal volgen, dat, hoe laager de Verheve-

ling daalt , haar Loop zo veel onregelmaatiger zal

zyn ; dewyl zy alsdan den meeften tegenftand zal

ontmoeten , zo wel van de digtheid als van de

ftroomen der Lugt.

Wat de Snelheid aangaat, die komt byna on-

geloofiyk voor. Wy hebben , naamelyk , ge-

noegzaame blyken , om dezelve op 7 Duitfche

Mylen in een Sekonde te rekenen : doch, indien

wy toeftaan , dat dit Lighaam alleenlyk half zo

veel wegs afleide in die tyd , zo zullen wy be-

vinden, dat de voortgang meer dan honderdmaal

vlugger geweeft zy dan de middelbaare fnelheid

van een Kanonkogel , en byna gelyk aan die van

den Aardkloot in zyne Weg rondom de Zon.

De weezentlyke grootte kunnen wy met gee-

ïie juiftheid bepaalen ; aangezien deszelfs fchitte-

rende helderheid eenig bedrog veroorzaaken moes-

te , en dat de fchynbaare grootte op zulk een ver-

fchillende wyze door de Waarneemers is bepaald

geworden. Indien de Verheveling , toen zy

naaö: was aan Ddlln , zig gelyk de Volle Maan
ver-
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vertoonde, zo zullen wy vinden, dat de waare

middellyn omtrent een halve Duitfche Myl ge-

weeft moet zyn; en, indien de Landman te An~

cram dezelve, toen zy in top was te Cambridge

,

van grootte zag als de Bol van zyn Hoed, of

omtrent half zo breed als de Volle Maan , dan

kunnen wy de middellyn omtrent op een vyfde

van een Duitfche Myl of vierhonderd Rynland-

fche Roeden begrooten. Uit andere Waarnee-

mingen moet dezelve ten minfte half zo groot

geweeft zyn. Dewyl de verbeelding zo be-

kwaam is tot het vergrooten van zodanige Voor-

werpen, zullen wy de grootte van den Bal op 'c

allerminfte ftellen, en rekenen dat de Omtrek na-

genoeg zeshonderd Roeden of omtrent een der-

de van een Duitfche Myl geweeft zy.

Het Lighaam moeft zekerlyk van taamelykc

uitgeftrektheid zyn , om zulk een Licht uit te

geeven, dat de Man te Ancram^ toen het in 'c

Zenith van Cambridge , op den afftand van meer

dan vyftig Duitfche Mylen , zig openbaarde , de

geheele zyde van zyn Huis verlicht zag, en wel,

om zyn eigen uitdrukking te gebruiken, met zulk

een helderheid, -ah of de Zon Jcheen. En, inder-

daad , overal wordt gewag gemaakt van de groot-

heid van het Licht, zelfs op die plaatfen , daar de

Dampkring zo dik was , dat dezelve de Staart

,

ja de geheele Verheveling, voor 't gezigt ver-

borgen hieldt
; gelyk te Auchenleck^ alwaar de»

zelve nagenoeg in ^op moet gepaffeerd zyn.

VI. Deel. Q 5 Be-
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Belangende de Staart ; dezelve is een {Iroom

van Licht geweeft , verfcheide Mylen lang. Want
dit was geen bedrog van 'c Gezigt, gelyk wy
onderftellen dat defleepvan een Vallende Ster zy i

maar of een weezentlyke Vlam, of, 't gene waar-

fchynlyker voorkomt , dezelve beftondt ten deele

uit Vlam, maar voornaamelyk uit kleiner Klomp-

jes Vuur ,
(die van de Waarneemers Vonken of

Spranken genoemd werden , wanneer zy uit de

lichtende ftreek vielen,) en Dampen of Rookag-

tige deeltjes, niet gloeijende gemaakt , maar door

de weezentlyk brandende deelen verlicht zynde.

Miffchien waren dceze Dampen het voornaamfte

deel der famenftelling van de Staart , zynde dit

de oorzaak geweeft j dat dcrzelver Licht zo veel

flaauwer ware dan dat van 't Hoofd ; gelyk daar

uit fchynt te volgen , dat men op fommige plaat-

fen , alwaar de Lugt minder helder of de afftand

grooter was , de geheele Verheveling befchreeven

vmdt , 't zy als een ronde Bal of als een langwer-f

pig Klootrond Lighaam
,
(met den grootften As

in de ftreek der beweeeging,) doch zonder Staart.

In dit laatfte Geval , te weeten dat van een Ey-

vormige figuur, is 't waarfchynlyk dat, behalve

't Hoofd , ook 't begin van de Staart zigtbaar wa-

re , als beftaande uit Vlam , en derhalve helderer

zynde dan het overige, en dat zy dus, beiden

te gelyk, zig als een langrond Lighaam aan dee-

2e Waarneemers vertoonden; terwyl de zulken,

die 'er naait aan waren , en een helderen Damp-

kring
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kring hadden, de Staart ook van aanmerkelyke

langte zagen; dat is, de Vkm, Vonken en de

verlichte Damp, in een fleep ageer 't Hoofd, als

ligter zynde en derhalve meer tegenftand ontmoe-

tende van de Lugt : op de zelfde manier j, als wy
zien dat de Vlam , Vonken en Rook vaa een

Toorts of Fakkel , die door de Lugt bewoogen

wordt, dezelve agter na volgen. Dit alles is klaar,

maar ten opzigt van de affcheiding van het derde

deel der Staart van het overige , een omftandig-

heid, M^elke door den Landman te Aticram duide-

lyk belchreeven , en oogfchynlyk beveiligd wordt

door andere Waarneemingen ; zou eenige duifter-

heid kunnen zyn. MifTchien werdt, op dit tyd-

ftip , by gelegenheid van een grootere uitfpatting

in de Bal , het meefte der brandbaare Stoffe op

eenmaal uitgeworpen, dewelke, agterwaards val-

lende , die Vertooning maakte van 't afbreeken

van een derde deel der Staart, terwyl, uit ge-

brek van Brandftoffe , het overblyfzel verdween

,

of, gelyk de Waarneemer het uitdrukt , tot het

Hoofd werdt hyeen verzameld. Deeze verklaaring

wordt waarfchynlyker gemaakt, door 't gene ge-

zegd is van de uitlaating van een grooter Licht

omtrent deezen tyd , en door den luiden Slag

,

dien de Landman vyf Minuuten daar na hoorde,

en die, als men den afftand berekent , hem omtrent

dien tyd bereikt moeft hebben , zo dezelve door

die buitengewoone uitfpatting en verfpreiding der

brandbaare Stoffe veroorzaakt ware.

VL Deel. Q 4 Het
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Het fiflend Geluid , dat fömmigen hebben ver-

nomen , terwyl de Verheveling hun voorby ging

,

was een bedrog van zodanig foort , 'c welk dik-

wils de Klank met bcweeging famenknoopt
; ge-

lyk het met de genen beftaat, die zig inbeelden

iets te hooren , wanneer zy de Schietingen zien

van het Noorderlicht. Ik zeg een bedrog , om
dat , ingevalle deeze Verheveling

, geduurende

haaren voortgang, weezentlyk eenig geraas maak^

te , de afftand van dat Lighaam zo groot en de

duuring zo kort ware, dat deeze Klank niet, dan

eenige Minuuten na dat het weer donker gewor-

den was , konde gehoord zyn. De Slag aan 't

end, in tegendeel, zo dik wils te vooren gemeld,

die niet alleen door de genen , Vv^eiken het Licht

zagen , maar ook door anderen , wicn niets van

't voorgevallene bekend was, gehoord werdt, was

een weezentlyke Klank , en oneindig grooter dan

eenige^ ons gewoon. Want, op den afliand van

15 Duitfche Mylen en verder, werdt dezelve

vergeleeken by harde Donder, het bulderen van

zwaar Gefchut, het inftorten van 't end van het

Huis, daar de Perfoon, die het hoorde, zig in

bevondt en het affchieten van een Snaphaan op de

Vhering. Indien deeze Klank was voortgebragt

wanneer het Lighaam die Klompen uitwierp van

brandende StofFe, ("welke de Waarneemers noe-

jnen Vonken Vuurs of Spranken , het barften van

de Staart , en die in Fig. 5 zyn afgebeeld als Bal-

letjes van kleinder grootte , in den Sleep zelf be-

^rec.
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greepen,) zo zullen wy bevinden , dat diestyds

de Verheveling, door meer dan 9 Duitfche My-
len hoog te zyn , in een Geweft ware , daar dq

Lucht drieduizendmaal dunner is dan op de Op-
pervlakte des Aardkloots : dat is , omtrent zes-

maal dunner dan in een gemeene ledig gepompte

Klok, alwaar klinkende Lighaamen geen Geluid

geeven ^ en daar zelfs Buskruid en Slagpoeijer

aangeftoken worden zonder Slag. Hier uit zou

ik befluiten , dat de affcheiding der Elaftieke Stof-

fe moet gefchied zyn met eene Snelheid, die al-

le verbeelding overtreft : aangezien de fterkte van

de Klank zo veel afhangt van den tegenftand der

Lugt, en deeze Elaliieke Stoffe kon afvliegen

met zo veel Snelheid, dat zy van eene zo dunne

MiddelftofTe zo groot een tegenftand vond (*}.

Uit de fterkte van den Slag moet ik ook beflui-

ten ^ dat de zelfftandigheid der Verheveling vafter

was, dan ofzy t'eenemaal had beftaan in Uitwaa-'

femingen , die of tot een Kloot gevormd, en dus

in brand geraakt , of in een foort van Sleep ge-^-

fchikt en verteerd geworden waren door een loo-

pend Vuur. Want Klanken worden
, gelyk wy

wee-

(*) De Heer Saluce heeft onlangs door eenige keu-

rige Proeven aangetoond , dat zulke zelffiandir;heden

,

als Buskruid en Slagpoeijer (Pulvis fuhnvians) een Slag

maaken fterker of zwakker, naar reden van de Snelheid,

jiiet welke de inwendige Lugt zig affcheidt en van den
tesenfland der uitweudige Lugt. Zie Mifcell. Taurinens^

Tom. I.

VI. Deel. q ^
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weeten, voortgebragt , 't zy door de fnelle en

geweldige bocüngen van harde Lighaameii tegen

de Lugt ; 't zy door de fchielyke uitfpanning van

een Elaftieke VloeiftoiTc , na dat dezelve binnen

een vafte zelfftandigheid is faniengepakt. 't Ge-

raas , dat door de beweeging der Elektrieke Stof-

fe veroorzaakt wordt , is mogelyk de eenige uit-

zondering : maar wy hebben geen reden om te

denken, dat dit in het tegenwoordig Geval plaats

greep. Daar fchynt meer grond te zyn om te

gelooven, dat dit Lighaam van een vafte zelfftan-

digheid ware, ten minftc wat de Oppervlakte be-

treft: dewyl wy vinden , dat hetzelve, na de

geweldige Uitfpatting, nog zyne form behield;

een omftandigheid , die naauwlyks plaats zou kun-

nen hebben , indien de Verheveling uit niets dan

Dampen had beftaan. Derhalve mogen wy ver-

moeden, dat de brandende Stoöe lugt kreeg door

eenige Openingen, die ofonzigtbaar waren of niet

waargenomen zyn. Al wat ik tot onderfteuning

van deeze giffing by kan brengen , is , dat wy in

de Verhandelingen der Akademie van Bononie de

Befchryving vinden van eene Verheveling, die,

in 't Jaar 1719, zig laager in de Lugt vertoonde

dan de gene, daar wy hier van handelen, en in

welke, naar men voorgeeft , vier byzondere Gaa-

pingen onderfclieiden werden , geevende ieder

Rook uit (*). By deeze bewysredenen voor de

vaft-

(*) Apparthant in eo hiatusjeu Foragines qnatuor , fumUfn

exbalantes. Infticut. Acad. Bonoii. Tom. I. p. ^2$.



' AANGAANDE EEN VüÜRBAL. 049

vaftheid van dit Lighaam , kunnen wy voegen,

deszelfs overmaatige Snelheid en de fteikte van

het Licht ; dat insgelyks omftandigheden zy n ,meer

eigen aan eene lighaamelyke zwaarwigtige zelf-

flandigheid , dan aan eene die in enkele Uitwaa-

femingen beftaat.

Over 't geheel, geloof ik, zal het blyken, da.t

deeze Berigten niet gunftig zyn aan de algemeens

Stelling omtrent zodanige Lighaamen; die dezel-

ven doetbeftaan in zekere Zvvavelagtige Dampen,

voortkomende uit het Aardryk. Want behalve

't gene hier voor is bygebragt , heeft Dr. H al-

le y aangetoond; „ dat, ter hoogte van omtrent

„ 9 Duitfche Mylen, de Lugt zodanig i& ver-

„ dund, dat zy drieduizendmaal grooter ruimte

„ beflaat dan op de Oppervlakte des Aardkloots,

„ en dat de Lugt, ter hoogte van 12 Duitfche

„ Mylen , over de dertigduizendmaal zou uitge-

„ zet zyn : maar hy agt het waarfchynlyk , dat

„ de uiterfte kragt van derzelver Veering haar

„ niet tot zulk een trap van uitfpanning kan bren-

„ gen , en dat geen deel van den Dampkring bo-

„ ven de 10 Duitfche Mylen reikt (f) ". Dit nu

zodanig zynde, hoe kunnen wy dan onderflèllen

dat eenige zulke Dampen opftygen tot de hoog-

te van 20 of 25 Duitfche Mylen ; daar de Lugt zo

veele millioenen maal dunner zou moeten zyn

,

dan

(t) Pbilof. Transaa. N. i8r. p.fiOA. Jbridg, Vol. 11.

Ch. I. 5 9.

VL Desl.
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dan die, welke wy inademen? Wederom \vy

vinden dat alle Dampen, in haare opklimming,

elkander onderling terug ftooten,zo weinig fchy-

ïien zy gefchikt te zyn om famen te loopen tot

Klooten van zulk eene grootte. Maar de Heer

Halley merkt aan , (fpreekende van de groote

Verheveling van Maart 1719,) „dat, fchoon de

„ Waterige en de meefte andere Dampen fchie-

„ lyk verdikt wordende door Koude, en, zekeren

„ trap van betrekkelyke Zwaarte in de Lugt be-

„ hoevende , om hun op te voeren, flegts tot een

„ kleine hoogte opklimmen : nogthans" (voegt

hy 'er, ten voordeele van het Gevoelen, dat dce-

ze Lighaamen van Uitwaafemingen geformeerd

zyn , by : ) „ de ontfteekbaare Zwavelagtige

„ Dampen, door een ingeboorene ligtheid, een

„ foort van 'Middelpiwtjchiwende kragt hebben , en

„ niet alleen geen Lugt benoodigd zyn, om hun

„ te onderfteunen , maar, door Hitte bewoogen

„ zynde , opklimmen zullen in 'c Ledige van de

„ Lugtpomp. (Hier uit maakt hy op ;) dat de

5, Zwavelagtige Dampen, van alle andere deel-

„ tjes ontwikkeld zynde , ver boven de vermeen-

„ de Paaien des Dampkrings kunnen opftygen;

„ en , zig zelf in een fmaller omtrek famenvoe-

„ gende , door dat Grondbeginzel van de Na-

„ tuur, 't welk gelykfoortige Stoffen byeen ver-

„ gadert, even als een ftreek Buskruid leggen

„ kunnen in de dunne Lugt , boven den Damp-

„ kring , tot dat , wanneer zy door eenige in-

wen-



AANGAAiïDE EEN VuURBAL. 2^1

„ wendige gifting Vlam komen te vatten, die

„ Vlam kan medegedeeld worden aan de deelen,

„ waar mede zy in aanraaking zyn , en dus voort-

„ loopen even gelyk een Loopvuur'*. Enz. (*").

Deeze Stelling van dien uitmuntenden Natuur-

kenner, egter, fchynt onderhevig te zyn aan de

volgende Zwaarigheden. i. Welke zyn de Prqef-

neemingen , die aantoonen , dat ontfteekbaareDam-

pem eenigerley foort van Middelpuntfchuwende

kragt hebben: of dat dezelven, 'c zy in eenvol-

ftrekt Lugtledige ruimte of in eene Middelftoffe

,

daar de Verhevelingen dikwils voorkomen, en

daar de Lugt, volgens den Heer Halley zelf,

vyfhonderdmaal dunner zyn moet dan in een ge-

woone Lugtledig gepompte Klok (f) , opftygen

zullen? 2,. Schoon Zwavelagtige Dampen van 't

Aardryk kunnen opklimmen , wanneer zy door

Hitte zyn in beweeging gebragt , zal die vlugheid

niet fchielyk ophouden , door de koude van de

Lugt , lang voor dat zy de opper-Screeken berei-

ken kunnen? 3. Onderftelt niet alle Stoffe, die

tot Vuurvattinge bekwaam is, eenige veelheid van

een Zuur Zout, vereenigd met het brandbaare ge-

deelte, en bygevolg eenige Zwaarwigtigheid?

4. En, zal niet derzelver Gewigt vermeerderd

wor-

(*) Phil. TransaSc N. 3Ö0. p. 978. ^ir. Vol. IV. Part.

II. Ch. I. 5 28.

(f) Zyn uitdrukking is , meer dan driehonderdduizend

maal dunner dan de Lugt , die wy inademen.

VI. Deel.
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worden door de groote veelheid van verdikte Lügt

of eenige andere Veeikragtige Vloeiftoflfe jfamen-

gevoegd met de Vuurvattende Dampen: 't welk

de oorzaak is van de üitfpatting in den Slag ? 5,

Worden wy tot dit denkbeeld , omtrent de inge-

boorene Ligtheid en Middelpuntfchuwende kragt

der Vuurige Stoffe , niet gebragt door te bevin-

den , dat de Hitte een grooter neiging opwaards
.

dan nederwaards heeft? Maar j is dit niet toe

te fchryven aan dat gedeelte der Lugt, 't welk,

de Hitte aanneemende en daar door uitgefpanncn

zynde, betrekkelyk ligter wordt dan het overi-

ge , en derhalve in den kouder en meer verdikten

Dampkring opftygt? 6. Onderftellende dat de

Aantrekkmg plaats greep,zouden niet deeze Danv-

pen , door die Wet , eene Klootagtige figuur aan-

neemen, in plaats van, gelyk een Sleep, zig fa-

men te trekken in breedte en uit te breiden in

langte? 7. Wat zal deezen Sleep in brand ftee-

ken : aangezien een Gifting , volgens de Schei-

kundigen, eene vermenging influit van ongelyk-

ilagtige deelen , tegenftrydig met des Doktors On-

derftelling? 8. Hoe komt deeze Sleep uitgerekt

te worden in een zo regte lyn en zo gelyk van

breedte ; in zo verre dat 'er in den loop van de

laatfte Verheveling , omtrent 100 Duitfche My-
Icnver, geene kennelyke afwyking ware, noch

eenige verandering in de grootheid der ligtende

Vertooning, dan daar men reden van kon geeveii

uit deszelfs grooter of klein der afftand van den

Waar-
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Waarneemer, of dat zy door een helderer of don-

kerer Dampkring heen gezien werde ?

Sommigen zyn van gedagten geweeft, dat dee-

ze Vuurige Verhevelingen alleenlyk een foort van

Blikfem of Weerlicht zyn , op grooter hoogten

dan gevvöonlyk ; grondende hun denkbeeld op de

fnelheid van zodanige Vuurballen en den Klank,

die dezelven vergezelt, welke zo zeer naar dien

van Donder gelykt: maar, dewyl deeze Onder-

ftelling geen ingang heeft gevonden , zo behoef

ik geen tyd te verfpillen met die te wederleggen;

te minder nu , daar de natuur van den Blikfem zo

veel beter verftaan wordt, dan ten tyde wanneer

deeze Belpiegeling eerft Wereldkundig werdt ge-

maakt. Ik zal alleenlyk aanmerken , dat het

,

voorenaleer de StofFe des Blikfems ontdekt werdt'

van een Elektrikaalen aart te zyn, natuurlyk te

onderftellen ware, dat dezelve geformeerd werde
door de Zwavelagtige Dampen , van 't Aardryk

opftygende ; en , indien het Aardryk bekwaam
was bevonden tot het voortbrengen van zodanige

Uitwaafemingen, werdt hetzelve bygevolg ook
in ftaat geoordeeld tot het uitleveren van Stoffen

voor alle de lichtende Verfchynzelen, zelfs in de

bovenfte Luchtftreeken. Dus verklaarde men , nos:

geen honderd Jaaren geleeden, de Verfchyning

der Komeeten op geen beter Grondbeginzel , en
derhalven behoeven wy ons niet zo zeer te ver-

wonderen , indien deeze Verhevelingen , tot dus

verre , byna altoos , zelfs door de befte Natuur-

VI. Vehl. kun-
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kundigeii , tot den zelfden oorfprong zyn t'Ilui^

gebragt.

Van alle de Stellingen, die tot myne kennifiö

gekomen zyn aangaande dit Onderwerp , fchynt

een Aanmerking van Doktor Halley, (in een

Vertoog dat door hem aan de Koninglyke Socië-

teit , verfcheide Jaaren eer dan hec voorgemelde

,

ingeleverd werdt), beft overeen te komen met

deezelaatfte Verheveling: te weeten, dat zodani*

ge Lighaamsn , onafhanglyk van een'ige Dampen

utt hep Aardryk
, geformeerd kunnen zyn (*) : maar

wat het overige van zynegiffing aangaat, dat , het

gene hy befchryft , „ een VerzameUng kon zyn

„ van StofFe , die in de Mthr geformeerd was

„ door eenigerley gevalligen Samenloop van Ato-

3, w/, en dat de Aardkloot dezelve, nieuvvlings

„ geformeerd zynde, had ontmoet, voor dat

5, die StofTe eenigen aanmerkelyken hnpetus van

„ neder daaling naar de Zon gekreegen had " : dee-

ze omftandigheden , zeg ik, worden in 't geheel

niet onderfteund door het tegenwoordige Geval.

Want, indien wy in opmerking necmen de ver-

baazende Snelheid, waar mede onze Vuurbal zig

Noordwaards bewoog, (en in 't oordeelen over

welke wy niet konden bedroogen zyn , noch door

de Dagelykfche noch door de Maandelykfe Om-
wentehng des Aardkloots,) zo moeten wy over-

tuigd

(•) Pbil. TransaB. N. 341. p. 159. ji'mdg. Vcl. IV.

Part. 2. Chap. i. J 25.
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, -tliigd zyn, dat de Aardkloot denzelven niet ont-

moet heeft, voor dat hy een aanmerkeJyken /V»-

petus van nederdaaling had gekreegen , 't zy naar

de Zon of eenige andere aantrekkende Magt. En,

fchoon 'er insgelyks eene beweeging van dit Lig-

haani plaats had naar den Aardkloot
,
gelyk door

de zakking van deszelfs Loopbaan bleek, nog-

thanskwam het niet geheel om laag, gelyk men
zou mogen verwagten, indien de Zwaartewer-

king naar den Aardkloot het enkele Beginzel ge-

weeft ware, dat hier in aanmerking kwam ; maar

het daalde niet laager dan tot zekere diepte in den

Dampkring , waar na het weder fchynt opgeftec-

gen te zyn , en een aanmerkelyken voortgang

gemaakt te hebben in de hooger Liigtftreeken, te-

gen ftrydig met Doktor Halley's Stelling om-
trent zodanige Verhevelingen , v^elkcn hy ge-

loofde weezentlyk tot aan den Grond toe te

komen (f).

Ik verftout my hier, te verzekeren, datmy,
na het doorleezen van alle de Berigten, welken
ik heb kunnen vinden van zodanige Verfchynze-

len
, geen wel bekragtigd Voorbeeld van zulk een

Geval is voorgekomen , en men kan zig, aange-

merkt de menigvuldigheid van deeze Vertoonin-

gen , niet verbeelden , of 'er moeften, indien zulke

Lighaamen weezentlyk op hetAardrykneder geko-
men waren , reeds lange Jaaren zo fterke bewy-

zcti

(t) Zie de aangeh. plaats in de Phil. TransaSitn.

^ VI. Deel. R
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zen voorde zaak zyn geweeft, dat men heden-

daags daar niet aan konde twyfelen. Hunne
nederdaaling onder den Horifont is genoegzaam

om gcmeene Waarneemers te doen gelooven *

dat zy ze op het Aar dryk zien vallen; terwyl

een Slag , hoog in de Lugt , een weinig daar na

tot hun Gehoor komende, voor het kraakend Ge-

luid van den Val gehouden wordt. Niet dat ik

de mooglykheid van hunne treffing aan den Aard-

kloot in twyfel trekken wil. Waarfchynlyk zul-

len zy dit doen, zo dik wils als zy loodregt naar

dezelve beweegen; niet in die fchuinfe Koers,

zo dikwils gemeld , welke de oorzaak fchynt te

zyn , dat zy beftendig door onzen Dampkring

worden afgekaatft. Al wat ik beweeren wilde

,

is, dat wy tot dus verre geen zeker bewys van

hunnen Val gehad hebben ^ en het is te hopen,

dat de beweegingen van deeze Lighaamen
,
gelyk

die der Komeeten , van den beginne af door een

beftuurende Magt zodanig gereguleerd zyn, dac

wy niets te dugten hebben van hunne Afdwaa-

ling. Ten zy wy ons verbeelden mogten , dat

de loodregte nederdaaling en het barften van .eefi

deezer Lighaamen aanleiding -gegeven heeft tot

de Hiftorie van Phaëton ; dewyl geen ander Ge-

val , miffchien, zo gunftig is tot verklaaring niet

alleen van den grondflag van dien Fabel, maar ook

tot een onder de Ouden heerfchend Gevoelen,

dat, behah en een grooic Lanuftrei'k, zelfs de

Hemel eens oogfchynlyk in Brand geftaan had.

In-
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Indien het, dan waarfchynlyk is , dat deeze

Vuurballen uir Lugtllreeken komen , ver buiten

't bereik van onze Dampen : indien zy dikvvils

den Aardkloot zodanig naderen, en denzelven eg-

ter zelden ot' nooit aanraaken; indien zy met zo

veel fnelheid bewoogen worden , dat zy, in dit-

opzigt , het kenmerk hebben van Hemelfche Lig-

haamen : indien men ze ziet voortvlicgen in al-

lerley koerlen , en bygevolg eep eigen beweeging

hebbende , onafhanglyk van die van onzen Aard-

kloot : indien zy zo groote veelheden uitgeeven

van eene Vecrkragtige VlceiitofFe, een ontfteek-

baare zelillandigheid , en waarfchynlyk een Zuur

:

zo behooren wy ze zekerlyk niet aan te merkeii

als onverfchillig voor ons, veel minder als Klom-

pen, by geval geformeerd, of ftreeken van Uit-

uaaferaingen der Aarde in de Lugtftreek boven

den Dampkring: maar veeleer als Lighaamen van

een edeler oorfprong, miflchien om eenig Mid-

delpunt omdraaijende, geformeerd en gereguleerd

door den Schepper tot wyze en nuttige oogmer-

ken, zelfs in betrekking van onzen Dampkring;

aan welken zy, geduurende hunne verbranding,

eenige fyne heilzaame StcfFcn verfchaffen zouden

kunnen , of zodanige deelen daar van afzonderen^

die beginnen overtollig of fchadelyk te zynvoot'

de bewooners van den Aardkloot.

VI. Deel. Ra BY-
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BYVOEGZEL.
^-Doktor Pringle agt het noodig, aan 't Al*

gemeen bekend te maaken , dat hy, federt zyn

Vertoog gedrukt was , nog twee nieuwe Berig-

ten van de Verheveling ontvangen heeft ; het eenc

van den Heer Pringle, Onder-SheritFvan 't Land-

fchap Roxburgh; het andere van Monfr. Garret,

te Ifland-Bridge by DubUn. De eerfte meldt

hem; „ dat hy, federt zyn laatften Brief,- een

,y netter Meridiaan aan 't Huis van den Landman

,",- teAncram getoogen hebbende, bevond, dat

j,'- het Schaapherders-Huis , met P getekend in de

^J- Afbeelding, nagenoeg Zuidooft ten Zuiden af

;,-^was van 't Woonhuis van den Landman; dat

;, de Heuvel met Boomen V, boven welken de

jj Vuurbal fcheen te barften , weezentlyk Well

,', ten Noorden lag van denWaarneemer, en dat

„ de Streek van het ligtend Lighaam,op 't end van

„ de uitbluffching , byna Weftnoordweft was en

„ niet regt Noord weft ,
gelyk de Landman zig

„ eerft verbeeldde, die, by deeze laatfte Afmee-

,-, ting4 zelf zynen misflag erkende ". Ingevolge

ran dit Berigt trok de Heer Pringle, op twee by-

zondere Kaarten, een lyn Weftnoordweft vanAn-

crarn, en bevondt, dat in Elphmjions Kaart van

Schotland die lyn een weinig beooften, maar iri

K'itchins Kaart een weinig beweften G/asgow liep:

zo dat , uit hoofde van deeze laatfte Waarneemin-

gen , de Doktor het punt der verdwyaing gefteld

heeft
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Jjeeft in 't Zenith van die Stad. Dev/yl nu Glas-

£ow omtrent 17 Duitfche Mylen bezuiden Fort

tVilliam legt, waar boven de Verheveling te

vooren onderfteld was te verdwynen , zo wordt

derzelver loop hier door verminderd tot ongevaar

70 Duitfche Mylen in dertien Sekonden tydSj en

de Snelheid derhalve tot omtrent 5^ Myl in ééne

Sekonde. De Heer Pringle heeft insgelyks den

Doktor gefchreeven: „ dat de Landman, ziende

jj, de Afbeelding Vig. 4, (waar van den Heer

5^ Pringle een Afdruk was toegezonden,) een

„ gebrek vondt in de grootte van 't Hoofd der

55 Verheveling, als te groot zynde naar evenre-

5, digheid van 't geheel : dewyl, volgens zyn ver-

^, beelding, de middellyn van het Hoofd niet,

„ boven de 8 Duimen was en de Staart omtrent

,j 10 of 12 Voeten lang fcheen te zyn",

Monfr. Garret fchreef aan Doktor Pringle:

,, dat federt zyn eerften Brief aan den Doktor,

5, Emanuel MiLLER en hy , hunne Waarneemin-

5, gen medegedeeld hebbende aan den Heer Wil-
„ LiAM GiBSON , Wiskonftenaar te Dublin , dee-

j, zCj, te Island-Eridge komende, endeAfmee-

5, ting met zyne Werktuigen doende , bevonden

5, hadt, hoe de grootfte hoogte der Verheveling-

„ niet meer dan 12 Graaden ware geweeft*?. .

H,
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De uitwerkingen
VAN EEN

Z \7 A A R E

DONDERBUY
op den i6 July des Jaars 1759,

IN ENGELAND.
In een Brief van JufFr. Anna Whitff. ld,
aan de Konir.glyke Socieceic van Londen me-
degedeeld door den Heer Joannesvan
R 1 XT E L , Lid der Sociëteit , en aldaar

gelezen den 15 November 1759.

( Pbil. TransaEi. Vol. LI. Part. I. for 1759. pag. 282.)

^^<^^o a O00 c? C O o O O e O O O O o.^?_;^

Rickmersu-onh, den

Myn HeeRc h.2 Oktober ij^g,

MYn Zoon niet t'huis zynde, heb ik op my
genomen Uw Verzoek te voldoen, in U

een Berigt t€ geeven van de Schade, die wy
door Donder en Blikfem, op den lójulylaatftlee-

den, ondergaan hebben, 't Was omtrent Kwar-

tier over Agten 's morgens, dat ik, even te voe-

ren uit het Venfter-Raam gegaan zynde, waarin

ik gezeten had, ('t welk is aan de Weftzydc van

het Huis,) nog niet halver wegs, dwars over de

^al, gekomen was, wanneer een zwaarOn weer

van
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Yan Donder en Blikfem door een der Schuifraamei^

heenfloeg, vergruizende vyfgroote Ruiten , dé

Luiken weg ftootende en 't Venfterbankje zoda-

nig aan ftukken breekende, dat de Splinters voor-

by my heen vloogen tot aan het andere end van 'c

Vertrek; zynde myn eene zyde geheel met Glas

bedekt. Ook was 'er een Ruit verbryzeld, daar

ik gezeten had. Ik ftond zo digt aan 't Raam,

dat ik tot myn leedweezen al de Dakpannen en

een Schoorfteen van 't Huis zag vliegen , even of

zy uit een Paander werden geftort. 't Ge-

rammel was zo groot , dat ik in den eerften opflag

vreesde , dat het Trommelvhes myner Ooren ge-

broken ware , en het duurde eenigen tyd , eer ik

iets het minfte hooren kon ; ja niet dan eenige Uu-

ren daar na werdt myn Gehoor weder volkomen

herfteld. Ik ben niet in ftaat om den Zwavelagtigen

Stank te befchryven , en de Hitte , welke op my-

ne Wangen en Hoofd viel, is niet begrypen , dan

voor iemand , die zelf daar van gevoel gehad heeft.

Wanneer het over was, ging ik uit aan de Deur,

en w^erd door myn Dogter ontmoet , met haar

Kam-Laadje onder haar Arm, datgefcheurd was;

zeggende met een bedroefde Stem ; Mama ; ik hen

byna dood. Toen zy my zeid ; dat deDonder in haar

Kamer was gebroken, ging ik aanftonds de Trap

op. . Twee of driemaal tragtte ik 'er in te gaan ,

voor dat ik daar toe komen kon, en toen niet

ponder myn Aangezigt te bedekken met een dun

VI. Deel. R 4 ^'^l^o^-
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Schorteldoek , 'dat ik voor myn Lyf had : zynde

de Zwavelftank en het Stof zo fterk, dat ik byna

verRikte , en de Kamer was daar door zo verdui-

fterd , dat ik by de taft naar 't Venfter zoeken

moeft, om het open te zetten. Wanneer het

Stuiven en de Rook een weinig verminderd wa-

ren, hoe droevig een Spektakel was het toen

voor my en verfcheide van onze Nabuuren , wel-

ke onder dat verloop van tyd waren in huis geko-

men ? Ik zal 'er U een flaauw denkbeeld van

tragten te geeven, hoewel het ver boven myn

Vermogen is , daar van een nette befchryvingö

te doen.

HetOnweer was aan de eene zyde in hetVertrek

gekomen, alwaar voorheen een Venfter was ge-

weeft, nu toegemetzeld; maar men hadt de Yze-

len Traliën laten ftaan, die altemaal waren ne-

(lergeflagen , zynde een zeer groot Gat door de

Steenen gemaakt en het Kofyn gefpleeten ; zo

dat een groote Splinter, dwars over 't Vertrek

gevloogen zynde , in het Lood van een klein

Venftertje ftak , 't welk licht gaf in een Gang.

Het Ledikant v/as ten rainfte twee Voeten van

zyn plaats gedreeven. - — Al het Val was ont-

nageld ; de Ringen van de Gordynen afgefcheurd

en men vondr iets gebroken aan den Hemeh

Ook Vv'aren de Sloten van een Kabinet en Hoek-»

Buffet open gedrongen , met de Grendels over

end ftaande. Eenige Schilderyen waren gefcheurd

en
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en een klein Forfelein-Kasje , met byna alles j dat

in de Laadjes daar van zigbevondt, vergruisd.'

Daar was een kleine Standaard, met een Hand-
wafch-Bekken daar op, en een Kan niet Water
ftondt digt daar by: het Bekken was aan fiukken

gebroken , doch de Kan in 't minfte niet befcha-

digd. Het Venfter was aan ftukken geflagen en

^t Behangzel aan de eene zyde van 't Vertrek ge-

Icheurd.

Myn Dogter was op dien tyd in de Kamer ge-

weeft , maar in 't geheel niet befchadigd , dan

dat zy tegen de Styl van 't Ledikant gedrongen

en fchier verftikt werdt door de Zwavel, zynde:

ook byna zo doof als ik was. Men oordeelde,;

dat haar Kam-Laadje haar Arm bewaard had,

door de holte te houden van haar Middel af; alzo

hetzelve was gefpleeten , even of het aan den ee-

ncn kant met een Hamer ingeflagen ware. De
Deur, by groot geluk open zynde, gaf eenige

Lugt, welke 'er anders niet geweeft kon zyn^
dewyl 'er geen Schoorfteen in haar Kamer Avas ,>

en dit gaf gelegenheid , zo zy zeide , om zig

vaardiger met de vlugt te kunnen redden; want:

zy moeft die by de taft zoeken; zo dat, indien

de Deur vaft geweeft "ware
, gelyk dezelve,

twee of drie Minuuten voor dat dit gebeurde,

was , zy verfmoord zou zyn geweeft voor dat zy
'er uit kon komen ; een aanmerkelyke blyk van Gods
Voorzienigheid, daar zy en ik altoos dankbaar,

voor moeten zyn

!

VI. Deel. R ^ Toen
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Toen begaf ik my in de Kamer, naaft aan de

haare, van welke de Schoorfteen was afgellort

,

die open lag voor de LugC. Een groote Steen ,

rondom den Schoorfteen in plaats van Marmer ^

hing op 'c vallen, dien men genoodzaakt was

met twee of drie Man te laaten afneemen , op

dat 'er de Marmeren Plaat niet door gebroken

mogce worden. De Schoorlleen-Plank en een

Koperen Haardje was geheel verbryzeld
; gelyk

ook het Beichot boven den Schoorfieen. Men
vondt zes Ruiten van het Schuifraam gebroken.

Düs de Schade , die boven gefchied was , be-

fchouwd hebbende, wendde ikmy naar den Tuin

,

en vond, dat van de Deur, dcrwaards, een ftuk

gaaf llerk Eiken Hout was afgcreeten en wegge-

voerd: een Steen, in 't Zand vaft gelegd , om 'c

Water uit de Gooten loopende te ontvangen,

was op zyn kant gefmeeten , en rookte als een

ziedende Ketel; zyn de dit, zo ik oordeel, daar

door veroorzaakt , dat dezelve was nat gemaakt

door den Regen, die een weinig voor den Don-

derflag, welke deeze Schade deedt, gevallen wa-

re: omtrent dertig Voeten van den Steen af, was

de Zandige Grond als met een Floegyzer door-

fneeden. Aan een kleinen Tuin , die twee Deu-

ren tegen elkander overhadt, was de een, in

den zelfden Weft-Gevel als het Huis, aan ftuk-

ken gefpleeten, deLoodenPyp, die langs de zy-

de van de Deur neder liep , was plat geüagen , en

de Aarde, daar rond omheen, op een hoop ge-

fm^e-
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fmeeten: van de andere Poort was 'c Paneel ge-

heel opgefcheurd ; het Lood, hovende Deur en

Venfters, aan die zyde van het Huis, waren als

een Blad opgerold ; en 't geen nog verwonderly-

ker is, de Kamer boven de Zaal, die zo zeer b^-

fchadigd was, geheel vry, terwyl de twee daar

naaft zo veel geleeden hadden , als ik gemeld heb,

en geen der Vertrekken, onder de gemelde Ka-

mers was in 't allerminfte befchadigd.

Dit, Myn Heer, zyn de Byzonderheden der

Ongelukken van dien Dag, maar 'er was nog ee-

nige Schade van minder belang , daar ik tegen-

woordig my niet mede kan ophouden. Dit Ver-

haal kan UEd. op vertrouwen , als opregtzynde,

gelyk meer dan honderd Menfchen getuigen kun-

nen, welken 'er op dien dag, en verfcheide da-

gen daarna, by hoopen in kwamen, oi;i het te

befchouwen.

WWVWWVWVV

VI. Debl. NIEU-



NIEUWE MANIER
o M

DOOR KONST

MAGNEETEN
T E M A A K E N,

DIE VAN ZEER GROOTE KRAGT ZYN,

20NDEU BEHULP VAN DEN

fTATUURLYKEN 2E-ILSTEEN.

In een Brief van den Heer Trulland te

Dij011 y gefchreeven aan de Authcuren van

het Journal des SfOrVans.

{Journal des Scavans. Avril 1761. p. 309.)

MTN H E E R E K

HEt is, van vecle Eeuwen her, de Natuur-

kundigen beleend, dat een Yzeren Staaf,

in zekeren Stand geplaatft zynde, en nagenoeg

naar den Pool des Aardkloots gerigt in de Ma-
gneetifche Meridiaan , eenige tekenen geeft van

Aantrekkende kragt. Deeze tot dus verre nut-

telooze Proefneeming heeft my gebragt tot de

genen, waar van ik thans rckenfchap geeven zal.

Ik nam een Yzeren Staaf, die my in de hand

kwism.
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>

kwam, van omtrent zes Voeten lang en een Duim

dik in 't vierkant. Deeze , met haar Zwaar-

heids middelpunt yaft gemaakt hebbende op de

Knie van een Halfrond (*) , om ze^naar believen

te kunnen doen hellen, rigtte ik ze door middel

van een Kompas in de Magneetifche Meridiaan,

en zo, dat zy een hoek van omtrent 45 Graaden

maakte met den Horifont. Dewyl de Staaf, in

deeze plaatzing, nog geen teken gaf van eenige -

Magneetifche Kragt, tragtte ik dit te bekomen

door haare helling en vervolgens haare Streek te

veranderen- doch in 't begin zonder vrugt. Eg-

ter, dewyl het kon gebeuren, dat de goede uit-

flag deezer Proefneeming door een kleinigheid

belemmerd werde, en het moeielyk ware, met

de Hand uitermaate kleine beweegingen aan dee-

ze Staaf te geeven, maakte ik aan derzelver end

twee Toeftellen , elk beftaande uit twee Schroe-

ven, dienende om de Staaf op allerley wyze te

beweegen , en my dus de juifte plaatzing , die ik

zogt, te doen treffen.

: Ik begeerde , dat de beweeging van deeze

Staaf ongewaarwordelyk zyn zoude. Ten dien-

einde

(*) Craphomeire. [Üus noemt men een Indrument, 't

welk maar een halven Cirkel uitmaakt, in Graaden ver-

deeld ,• doch anders op de zelfde manier als een Aftrola-

]HU7n, met Wyzer en Vizieren en een ICompasje voorzien

zynde ,
gebruikt wordtom de Hoogte en Streek, of en-

kel Hoeken te meeten; zynde insgclyks niet een Kloot en

Pan, of zogenaamde Knie, op zyn Voet beweeglyk.]

VI Deel.
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einde hadden de Schroeven-, die onmiddelyk te-

gen de Staaf drukten, 't zy om ze hooger of laa-

ger te zetten,, 'c zy om ze ter regter of flinker-

hand te be weegen, eene omgekromde Staart ^ en

werden zelf door andere dergelyke Schroeven

beftuurd. Door middel van zodanig een Mikro-

meter-Stel, kon men aan de Staaf een bewee-

ging gv^even van het honderdfte deel van een Lyn
of nog minder, en het bleek, dat die overmaat

van voorzorge niet onnut ware: want, na lang

blindelings te zoeken , vond ik eindelyk eene

plaatzing , in welke dceze Yzeren Staaf zelve,

twee Ponden , of het tiende deel van haar Ge-

wigt, ophield, door Magneetifche aantrekking:

maar zy was niet in ftaat, om andere Lighaamen

de Zjilikenkragt te geeven , en verloor zelfs haa-

re kragt door de aUerminfte verfchrikking. Ik

wilde het Middel zoeken om haar vaft te kunnen

zetten. Het was my bekend, dat de Werk-
tuigen der Slotemaakers , welken men gewoon

is fterk te kloppen, gelyk de Ponfoenen, Steek-

yzers , Koubeitels , eriz. , Zeillleenkragtig

fchynen gemaakt te zyn : dat men zelfs door flaan

op de Knie, of op den Vloer, of met een Ha-

mer, Yzeren Scaaven die kragt ziet verkrygen,

en dat men hunne Poolen zo menigmaal kan ver-

anderen , als men wil, door op het eene end te

kloppen met een Hamer. In dir Geval is 't altoos

het onderfte end , dat de eigenfchap verkrygt om
zig naar 't Nooiden te wenden, 't Schynt wel

Cge-
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(^gelyk de Heeren Bernouilli, in hun Werk,
't welk naar den trys van de Konmglyke Aka-
dernie der Weecenlcuappen gedongen heelt, on-

derfteld hebben,) dat het "l'zcr laraergefteld zy
uit Veerkragtige Vezelen en bew^reglyke Klep-

jes , -welker plaatzing en beweeging veranderd

kunnen zyn door de rukking en de itooten, tot

zo verre, dat zy in hunne toren een Vkieiftof

toelaaten, welke voorheen daar niet konde door-

gaan , of dezelve een tegenftand bieden, die 'er

te vooren niet was.

Om myn voordeel te doen met deeze Befpie-

gelingen, koos ik tot myne nieuwe Irroeineeming

een Staaf uit van Staal, welke omtrent 15 Dui-

men lang was, en de dikte hadt van een halvea

Duim in 't vierkant; regt gemaakt
, gepolylt en

hard getemperd. Alle deeze voorzorgen zyn
noodig, inzonderheid die van zuivier Staal te ree-

men: 't gemeene Yzer is .tot de: Magneetifche

Proeven zeer weinig bekwaam. ,Ik kwam zo
verre , van eene plaatzing voor deeze Staaf te

vinden , in welke zy 4 Oneen droeg. Een Aam-
beeld van 6 of 7 Ponden vailgemaakt hebbende
aan 't bovenfte end van de Staaf, floeg ik met een
half-Ponds Hamer fterk op het andere end. Ein-

delyk , na meer dan twintig Slagen, die vrugte-

loos hadden gefcheenen te zyn, was 'er een, wel-
ke de Staaf Zcilfteenkragtig maakte, zo dat zy
haar deeze 4 Oneen deedt draagen, onverfchil-

liglyk in allerley plaatzing van de. Staaf,, zelfs

VI. Deel. tui-
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buiten de Magneetifche Meridiaan-, hoewel z/

egter die zwaarte zo gemakkelyk niet ophield als

in de eerfte plaatzing.

Wat hier van zy, ik had eindelyk een Staaf

die Zeilil:eenkragtig gemaakt was zonder Zeil-

fteen: dat is te zeggen, een Artificieekn Mag-

met^ die omtrent het tiende deel droeg van zyii

Gewigt. Daar werdt derhalve niets meer ver-

eifcht, dan deszelfs kragt te vermeerderen.

Ten dien einde nam ik verfcheide Fleuretbla-

den van Sohngen , die goed van Staal zyn
; gepo-

lylt, blaauw ontlaten, omtrent elf Duimen lang.

Ik deelde ze^ ieder afzonderjyk, de Zcilfteen-

kragt mede , door middel van de Staaf der eerfte

Proefnceming , welke ik eerft van het middelpunt

van ieder Blad liet gaan naar een der enden ^ met

den Noordpool^ vervolgens van 't midden naar 't

nndere end, met den Zuidpool; doende zulks met

veele verfchille-nde herhaalingen. Op die wyze

maakte ik zes Zeilfteenkragtige plaatjes , welker

Noordpool geformeerd was door den Zuidpool

van de Staaf, welke ik ten dien einde gebruikt

had. Ieder van deeze Plaatjes was in ftaat om na-

genoeg een half Loot op te houden.

Deeze Plaatjes by bondeltjes vergaderd heb-

bende , drie aan drie, nam ik een bondeltje in el-

ke Hand, en ftreek daar mede zes andere Plaat-

jes ,
gaande fteeds van het midden af en brengen-

de een bondeltje naar de regter en een naar de

flinker zyde. Een van deeze bondeltjes wreef

. . met
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met zyn Noord-, het andere met zyn ZiüdpooJy

en zy gingen vier of vyfmaal over de zelfde dee-

len heen. leder van die Plaatjes dus geftreekeii

zynde door zes anderen te gelyk , kreeg meer

kragt dan ieder der eerften gehad had. Decze
zes laatfte Plaatjes, drie aan drie genomen, dien-

den wel dra om de zes eerften op nieuws , elk in

't byzonder , te ftryken , en men bevondt dat de- .

zelven dus altemaal meer kragt verkreegen , dan

zy van de eerfte Staaf ontvangen hadden.

Na een dozyn dergelyke bewerkingen, in ie-

der van welken altyd drie Plaatjes waren om te

gelyk te werken , droeg ieder Zeilftcenkragtig

gemaakt Plaatje omtrent tienmaal zyn Gewigt,
en deeze bewerkingen , dus herhaald zynde

,

hadden my zo ver gebragt , dat ik naauwlyks

meer vermeerdering van kragt, van de eene be-

werking tot de andere , befpeuren kon. Ik meen-
de derhalve toen gekomen te zyn tot het maximum
der mooglyke uitwerking, ten rainfte met deStuk-

ken , die ik gebruikt had , en ik ging over toe

eene bewerking, die ik reeds door Ondervinding

wift kragtdaadiger te moeten zyn.

De twaalf Plaatjes, die ik geftrceken had , wer-
den zes aan zes vergaderd in twee bondeltjes , wel-

ke my dienden tot het Zeilfteenkragtig maaken
van twaalf Hukken Staal, als Hoefyzers geboogen

,

in 't Ys gekoeld , hard en gepolyft, van drie Dui-

men lang en één Duim breed ; zo dat de halve -

cirkel omtrent zeven Duimen hield. Ik be-

VI. Deel. S gon
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gon altoos aan het bovenfte van de kromte , voe-

rende op den zelfden tyd één der bondeltjes naar

de regter het andere naar de flinkerzyde, terwyl

het een met zyn Noord- het ander met zynZuid-

pool raakte.

Hebbende dus aan beide zyden , en met vee-

Ie verfchillende herhaalingen, ieder kromme Staaf

geftreeken met de bondels van zes Plaatjes, ver-

zamelde ik die altemaal^ om 'er een enkelen Ar-

tificiee/en Magmet van te maaken , waar aan ik

twee Wapeningen voegde in de gewoonlykeforra.

Dus kreeg ik een Zeilftcen, die met zynGewigt

van twee Ponden 'er byna veertig draagt, en die

derhalve in vergelyking kan gebragc worden met

de allerilerkften , welken men ooit gemaakt hadt,

en ik geloove, dat ik, dergelyke Proefneemin-

gen agtervolgende, nog verder zal komen.

De manier, om een kromme Staaf of Hoefy-

zer Zeilfteenkragtig te maaken , welke ik hier be-

fchreeven heb , vereifcht het groote getal van

Steunzels niet, die gebruikt zyn in de Manier

van de Heeren Duhamel en Antheaulme,
en in die van de Verhandeling over de Artifici-

eele Zeilfteenen door de Heeren Michell en

Canton (*). Deeze Steunzels, die 'er ten ge-

tale van honderd-en-tien Plaatjes van zes Dui-

men zouden moeten zyn voor eenen Magneet

van

(*) Pag. 19 en 83. Zie het II. Deel deezer Ferba?}-

delingen./pag. 451-
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van zes Voeten, zyn noodig, op dat het end van

eene Staafde Zeilfteenkragt , welke zy ontvangen

heeft, niet verlieze, terwyl men het andere end

ftrykt; maar, dew}^ door middel van de twee

bondeltjes, welken ik gebruik, de twee en den van

een regte of de twee Armen van een kromme

Staaf te gclyk geftreeken worden , zo zyn daar

de Steunzels niet noodig.

De Manier om de dubhek Jirykitig te geeven,

waar van door den Heer Knight melding ge-

maakt w^ordt, is, naar het my toefchynt, zo

kragtig noch zo eenvoudig niet. Men heeft,

w^el is waar, hooren fpreeken van eenige kleine

Artifcieele Magtieeten^ die meer dan twintig maal

hun Gewigt ophielden: men heeft 'er in Enge-

land en zelfs te Bafel gemaakt : maar de befchry*-

ving van de Manier is nergens opgegeven ; wes-

halve ik , in afwagting dat men daar aan kennis

kryge, gemeend heb de Natuurkundigen te moe-

ten mededeelen een Manier, die 't voordeel

heeft , van geen Natuurlyken Magneet te onder-

ftellen en de kragt van een Artif,cieekn verder

te brengen, dan de Manieren tot nog toe bekend.

De bewerking , die hier is voorgedragen , is

ook zeer bekwaam om Naalden te maaken voor

de Zee-KompaiTcn ; want dezelven worden zeer

goed en zeer vaardig Zeilfteenkragtig gemaakt

door middel van twee Magneeten , die men van

't middelpunt beginnende t'elkcns naar ieder end

VI. Deel. Sa brengt,
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brengt, ftrykende met den Noordpool van dea

ecnen en den Zuidpool van den anderen.

Wanneer men een kromme Staaf of Hoefyzer

ZeiUleenkragtig maaken wil, kan men zulks doen

op twee andere manieren, zonder die ce tellen,

•waar van ik voorheen gefprokcn heb. i. Met
een krom Stuk van de zelfde grootte , dat men

loodregt zet op het andere en waar mede men

,

van daar de Bogt begint, tot aan het end der Ar-

men ftrykt ; op de zelfde manier , als ot het twee

afzonderlyke Magneeten waren. De Noordpool

niaakt daar door een Zuidpool, en de Zuidpool

een Noordpool, dewyl zy beiden te gelyk werk-

zaam zyn. a. Men kan ook de kromme Staafop

eene andere manier Zeilfteenkragtig maaken, door

middel van twee Staafjes. Tot dit einde wor-

den twee gelykvormige Stukken end aan end ge-

plaatft, zodanig dat zy eene enkele inwaardswy-

kcnde Qnntrante') Ovaale kromte maaken. Men
ftrykt dit Ovaal met Zeilftecnkragtige Staaf-

jes, die men in eene zelfde Hand houdt , weinig

van elkander af, en vermydt op deeze wyze ook

de Steunzels; terwylmen, den geheelen omtrek

tefFens ftrykende, dus twee udn/fiaeek Magneeten

te. gelyk maakt. Zelfs geeft men aan ieder van

deeze twee Yzers meer kragt , dan zy elk in 't

byzonder verkreegen zouden hebben, en, nadat

men ze van een gefcheiden heeft, bevindt men

dat de Poolen, die aan elkander raakten, een ver-

fchil-
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fchillende benaaming moeten hebben ; alzo de

Noürdpool van het eene Yzer tegen den Zuid-

puol van hec andere aan gelegen heeft.

Veele Zeillleenkragtig gemaakte Plaatjes 'fa-

meavoegende, gelyk ik zo menigmaal gedaan

heb, met inzigt om derzelver kragt te vermeer-

deren ; zo was 't; natuurlyk te zoeken, in welke

evenredigheid deeze kragt door de hereeniging

zou worden vergroot. Ik bevond, in 't verge-

lyken van de Uitrekening met de Proefneeming^

dat de kragt meer toeneemt dan de Oppervlakte,

maar minder dan de Klomp of Lighaamelyke In-

houd. By voorbeeld, twee Staalen Teerlingen

van een Duim , tegen elkander aan gevoegd

,

' maaken een Gelieel uit , welks Oppervlakte vyf

derde deelen is van die der twee Teerlingen , elk

in 'c byzonder, en de Klomp of Inhoud het dub-

belde of tweevoudige van ieder Teerling. In dit

Geval, nu, zou men bevinden, dat deMagnee-

tilche kragt van 't famengeftelde Lighaam niet vol-

komen tweevoudig ware van die der eene Teer-

ling op zig zelve, maar niettemin een weinig

grooter dan vyf derde deelen.

Ik zal befluiten met eene aanmerldng van veel

belang, ten opzigt van de manier, om de kragt

der Zeilfteenkragtig gemaakte Staafjes te bewaa-

ren. Een Artifcieele Magneet, famengefteld uit

eene enkele Staaf, \ zy regtlynig of als een

Hoefyzer krom geboogen , is onderhevig zyne

VI. Desl. . S 3 Zeü»
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ZeilfteenkragC te verliezen , inzonderheid door

wryving tegen of aanraaking v^in Yzer. Indien

men verfcbeide Zeillleenkragtig gemaakte Staaf-

jes tegen elkander aan voegt , en ze een redelyk

langen tyd in die ftaat leggen laat , zullen zy ge-

heel verzwakken: maar, indien zy door eenebe-

kwaarae Wapening hereenigd zyn , blyft haare

kragt volmaakt behouden. De Wapening ver-

ftrekt miffchien voor een zeer Spongieus en door-

loopbaar Lighaam, in 't welke onophoudelyk

,

en zonder tegenftand, de Magneetifche Vloeiftof

heen en weer pafleert , die , door dit gemak zelf

,

bepaald wordt, om altoos en in grooter overvloed

te vloeijen: waar van daan het komt, dat debe-

hoorlyk gewapende Zeillteenen allengs meer en

meer kragt verkrygen , terwyl de genen , die on-

gewapend zyn, onophoudelyk iets van haar kragt

verliezen.

H.

VER-



VERTOOG
OVER 't

RYP-MAAKEN
DER

V Y G E N
IN DE LEVANT:

DOOR DEN Heer

GODEHEU DE RIVILLE

,

Kommandeur van de Maltbeefche Orde en Kor-

respondent der Akadeviie van Parys ,

op 't Eiland Maltha.

(Mm. de Matbem. 6f de Pbyfique. Tom. IL p. 3Ö9.)

DE Heer Tournefort hadt , op zyne

Reize door de Levant ,
gelegenheid om

de manier waar te neemen , welke de Landlieden

in de Archipel gebruiken tot het rypmaaken der

tamme Vygen , Caprificatie genaamd (*). Hec

ge-

(*) Deeze benaaming komt van het Latynfche Woord

Caprificus, betekenende den Wilden Vygeboom, wiens

Vrugten :nen tot het rypmaaken der tamme Vygcn ge-

bruikt. Weinig arbeids wordt daar toe vereifcht^ men

hangt flegts op verfcheide plaatfen, in den tammen Vy-

geboom, wilde Vygen op, die aan een touw gereegen

zyn , waar uit Vliegen voortkomen , die de Vygen ftee-

ken. Dit fl:eeken brengt 'er een gifting in te weeg, dis

tot de volkomen Rypwording der Vygen dient.

VI. Deel. S 4
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getuigenis van deezen vermaarden Kruidkundigen

was genoegzaam , om die Bewerking , welke

reeds van den tyd van Aristoteles af bekend

is geweeft, niet meer in twyfel te doen trekken:

maar alzo de verfcheiderley oogmerken van zyne

Reize hem niet toegelaten hebben op één ding lang

ftaan te blyven, heeft hy zig vergenoegd met te

verhaalen 't gene hy gezien hadt. Ik meea nog-

thans , düt de Ca^rificat/e ^ welke, hoe oud van

oorfprong ook zynde, daarom niet te meer is

doorgrond geworden, eenige opheldering ver-

dient: welke ftrekken zal, om het wonderbaare

weg te neemen van deeze Bewerking, die door

/ verfcheide Geleerden als inbeeldig, of volftrekt

nutteloos, is aangemerkt.

Het Vertoog , dat ik de eer heb de Akademie

aan te bieden , vervat twee Onderwerpen en is

in twee deelen gefplitft ; waar van het eerfte de

. Hiftorie der Wilde Vygeboomen , en der Vlieg-

jes , die daar op voortkomen : het tweede de

noodzaaklykheid van de Ca^r/ficatje , en het

voordeel , dat men 'er van trekt , duidelyk aan-

toonen zal.

HiJIorie der Wilde Vygeloomen.

De Wilde Vygeboom , op de Eilanden van de

Archipel Onws geheten, draagt, in eenzelfde

Jaar, driederley foort van Vrugten, welke on-

derfcheiden worden bv de msim^n vdXi Fomites

,

Kra-
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Krat/üres en Orni. Wy hebben te Makha de

zelfde Soort van Vygeboom , hy de Inwooners

van dit Eiland Tokar genaamd, wiens Vrugten

den zelfden naam behouden , met zekere bynaa-

men ter onderfcheiding dienende. Tokar houd

komt overeen met Fomitès ; Tokar-la-nojf met

Kratitirès en Tokar-tajept met Offif. Dewyl nu

de Vrugt van de Tokar de zelfde is als de Ornoshy

de Grieken , meen ik niet beter te kunnen doen

,

dan alhier de plaats uit het Vertoog van den Heer

TouRNEFORT , waar in hy ons den tyd van der-

zelver rypwording aantekent, uit te fchryven.

„ De Vrugten , Fomitès genaamd , komen te voor-

„ fchyn in de maand Auguftus, en worden niet

„ ryp voor November. In dezelve groeijen klei-

„ ne Wormpjes , door 't fteeken van zekere

„ Vliegjes, w^elke men niet dan by deze Boomen

„ zietzweeven. In de Maanden Oktober en No-

„ vembcr worden door deeze Vliegjes de tweede

.„ Vrugten van die zelfde Vygebooraen gefto-

„ ken: welke Vrugten, K/'^'f/V/V^j' genaamd, zig

„ niet vertoonen voor het einde van Septem-

„ ber, en de Fo/wrex vallen af, kort na dathaa-

„ re Vliegen uitgekomen zyn. De Kratitkès

5, blyven aan den Boom tot de Mey-maand toe

,

„ en fluiten in zig de Eyertjes, welke de Vlieg-

„ jes der Fomitès onder het fteeken daar in ge-

„ legd hebben. In de maand Mey begint de

„ derde Soort van Vrugten uit te botten op de

„ zelfde Stammen der wilde Vygeboomen die de

VI. Dpbl. S 5 „ twee
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5, twee andere voortgebragt hebben. Deeze

„ Vrugten zyn veel grooter en worden Omi ge-

„ noemd; en, wanneer dezelve tot zekere groot-

„ te gekomen zyn , zo dat haar Kruintje (*)

„ zig begint te openen (f), worden ze in dit ge-

„ deeke geftoken door zodanige Vliegjes van de

„ Kratimis, als in ftaat zyn om uit deeene Vrugt

5, in de andere te komen , ten einde haar Eiert-

3, jes daar in te leggen". Dit uittrekzel dient

genoegzaam om den tyd, op welken de wilde

Vygen ryp worden , aan te wyzen : laat ons nu

eens zien , waar in zy van de tamme Vygen ver-

fchillen.

Haar huid is glad en effen, donker groen ran

kleur; zonder dat men op de uitwendige opper-

vlak-

(*) [Ik weet niet wat reden men gehad heeft om dit

gedeelte van de Vyg te noemen het Oog of de agterjie

Ktiop , daar het inderdaad vooraan de Vyg is en meer de

gedaante van een holligheid dan uitbotting heeft. On-
dertulTchen is zulks in de Vertaaling der ReizenvanTour-

nefort, bladz. 134 in 't I. Deel, gefchied, en onlangs ia

zekere Aanmerkingen over de Wilde Vygen j Woordelyk
nagevolgd.]

(t) Deze omftandigheid is niet noodzaakelyk. Ik heb

veel Vliegjes zien dringen tot binnen in de Vyg, terwyl

derzelver Kruintje nog geheel geflooten was. Alzo het

kleine zwarte Bocrvjiegen zyn, welker Kop met twee

tanden gewapend is, weeten zy zig een doorgang te maa-

ken door de blaadjes die het Kruintje omvatten. Deze

opening word in 't vervolg geflooten , en het Kruintje van

de Vyg gaat niet eer, dan drie of vier dagen voor dat de

Vliegjes uitkomen, weder open.
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vlakte eenige Vliege-fteek kan ontdekken, én,

naby haare rypheid komende, worden zy murw

en geel. Wanneer men ze opent , wordt men

daar binnen de drie onderfcheidcne Lighaamen

gewaar, welken de Jonge Heer de la Hire

gevonden heeft in de tamme Vygen , en waar van

hy eene zeer naauwkeurige belchryving gegeven

heeft in de Memoriën der Akademie van 't Jaar

1712. Zy zyn hier eveneens geplaatft: de Blaad-

jes (Petala) beflaan het bovenfte gedeelte , dat

naaft by het Kruintje is; de Stofvezelen QStami-

fia) volgen daar aan ; én het Zaad eindelyk , uit

kleine Dopjes met Pitten daar in , beftaande

,

neemt de grootfte ruimte m. Deeze Soort van

Vygen heeft, zelfs tot den hoogften trap van ryp-

heid gekomen zynde, geen Honigagtig Vogt,

maar is van binnen altoos droog en Meelig.

Wanneer deze Vygen de grootte hebben van

een Noot , weeten de Vliegjes , die uit de voo-

rige Vrugten gekomen zyn, door de Kruinblaadjes

in te dringen , om haare Eiertjes aldaar te leg-

gen ; en indien men de Vyg eenige oogenblikken

daar na opent , vindt men ze daar binnen zwer-

ven. Al de Vygen , waar in de Vliegjes haare

Eyertjes niet gelegd hebben; blyven in eenkwy-

nende ftaat; hunne Pitjes neemen niet toe, zy

.
worden droog en vallen afzonder ryp te woorden.

Die gene j in tegendeel , die op deze wyze bevrugt

zyn, groeijen by den dag, en het Zaad, veel

grooter zynde dan dat van de tamme Vygen, ver-

VI. Deel. vult
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vult ze wel dra geheeLen al van binnen. Wan-
neer ik eens eenige Vliegjes zag komen uit een

Vyg, die aan den Boom hing, verdeelde ik die

in tvveèn, om hem te onderzoeken, en bemerk-

te wel haaft dac ieder Pitje van de Vyg de ver-

blylplaacs van een Vliegje was ; want fommige

waren ten halven uit hun Celletje uitgegaan; an-

deren doorboorden, voor myne Oogen, het be-

kleedzel van het Zaad, wüar in zy nog beflooten

waren , en altemaal vloogen zy weg, na dat zy ee-

nige Minuuten lang hunne Wieken in de Zon

hadden gedroogd. Deeze ontdekking fpoorde my
aan om myne Waarneemiiigen te agtervolgen,

en verfcheiden Vygen te openen , die tot hun

volkomen rypheid nog niet gekomen waren; als

ook om derzelver Pitten met een Vergrootglas te

onderzoeken. Ik ontdekte daar aan van buiten

niets anders dan eenige kleine bruine Vlakken,

die met het bloote Oog niet gezien konden wor-

den. Ik fneed met een zeer fyn Schaartje ver-

fcheidc daar van in 't midden door, en, na dat ik

het bovenfte daar van afgenomen had, had ik het

genoegen van daar in levendige Pitjes te vinden,

dat is te zeggen wel gefchapene Vliegepopjes.

De zelfde Proefneming ftelde ik ook in 't werk

aan Vygen die nog groener waren , doch met

moeite, om dat het bekleedzel van het Zaad zy-

ne vaftigheid nog niet bekomen had, en 't is dan

niet gemakkelyk om dit af te fcheiden, zonder

het gene daar in is opgefloten te befchadigen. Een

week
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week witagtig Lighaampje, dat ik daa/in vond,

en aan het welke ik, met behulp van, een fterk

Vergrootglas, twee kleine zwarte Stipjes ont-

dektej, beveftigde my in myn denkbeeld; dat het

kleine Wormpje , naauwly ks uitgekomen /ynde ^

aanftonds het Vliesje van het Zaad , dat alsdan

nog teer is, doorboort j om zig te voeden met
het Pitje , daar in vervat , en flegts daar intebly-

ven als in een wooning die zeer bekwaam is tot

zyne gedaante- wifleiing, of dat de Vliegjes zelf

het bekleedzelder Pitjes doorlleeken , om hunne
Eiertjes daar te leggen ; waar toe de Angel, die

zy aan het agterfte gedeelte van hun Lighaani

hebben , hun van dienft kan zyn.

Dewyl het onmogelyk is, de Natuur in dit

geval op de daad te betrappen, zoo is het daarom
ook niet mogelyk te belliffen of deeze Woimpjes
oorfprongneemen in detitjes van deVyg, dan ofzy
daar in komen na dat zy zyn uitgebroed ; maar 't

is zeker , dat men nooit Wormpjes in 't binnenfte

van de tamme Vygen vindt zwerven , op wattyd
men die ook opene, van haar uitbotting af tot de
ryphcid toe.

Het is iets aanmerkelyks, dat dat gene het welk
voor andere Vrugten nadeelig zou zyn , een mid-

del is voor de wilde Vygen 't geen zy noodig

hebben om goed te worden. Terwyl zy groei-

jen is deeze Soort van Vyg van binnen vervuld

met kleine Wormpjes, die, na een tyd lang on-

der deze gedaante geleefd te hebben , vervolgens

VI. Deel. in
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in Vliegjes veranderen, wier Steeken aldaar waar-

fchynelyk een Gifting veroorzaken , welke dient

om hun gebrek aan genoegzaam Sap ce vervullen.

Hoe men de Natuur aandagtigerbelchouwe, hoe

meer men zig verwonderen moet over de ver-

fcheidenheid van haare Werkingen !

Alle de Infekten hebben haare Vyanden, en

de Vliegjes der wilde Vygen zyn daar van niet

uitgezonderd. Ik heb 'er twee Soorten van ont-

dekt. De eerfte is een kleine Kaneelkleurige

Boorvlieg , met een zeer lange Angel , en de

tweede een Infekt, het welk niy tocfcheen niet

gefchikt te zyn om te vliegen. Dit heeft den

Kop en 't Borftftuk gefchubd, het agterftc gedeel-

te maakt een Soort van een Staart, aan het Borft-

ftuk gehegt , zynde dik aan 't begin , week en

witagtigj eindigende met een gefchubde punt. Het

heeft zes Pooten aan het Borftftuk, en de Kop,

die 'er niet dan met een Soort van Halsje aan vaft

is, heeft twee Tanden, op de zelfde wyze als de

Boorvliegen: de Oogen zyn twee kleine zwarte

ftipjes. Zy huisveften in de Pitjes van de Vyg,
even gelyk de andere Vliegjes. Ik meende eerft

dat deze Diertjes wel de Popjes konden zyn van

de Kaneelkleurige Boorvliegen , in dien tyd als

zy 't naafte aan hunne verandering zyn: de over-

eenkomft van kleur deed my zulks gelooven , maar

ik ben door verfcheidene Waarnecmingen beter

onderrigt geworden. Vcele Pitjes open fnyden-

de om de Popjes van de zwarte Vliegjes te onder-

zee-
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zoeken, in liaare onderfcheiden trappen van toe-

neeming; vond ik twee Popjes van de gemelde

Boorvliegen, opgeflooten gelyk die van de andere

Vliegjes in het Zaad van de Vyg , en hunne An-
gel , die zeer lang is , was in 't ronde om hun

lyf geflagen. Wanneer ik zelfs veele zulke Boor-

vliegen had zien booren door het Bekleedzel van

haar holletje , in plaats dat de andere daar uitko-

men onder de gedaante , welke ik hier voor be-

fchreeven heb; was zulks genoeg , om my te ver-

zekeren, dat ik ze niet moeft onder een verwar-

ren 3 maar dat het twee onderfcheiden Soorten

waren. Deze laatfte ondergaat geen Gedaante-

'wiffeling, aangezien zy uit het Kruintje van de

Vyg komende geen Wieken heeft. Ik geloof

dat beide deze Soorten van Diertjes aangemerkt

kunnen worden als Vyanden van de zwarte

VHegjes , om dat zy in minder getal op de wilde

Vygeboomen gevonden worden , en dat zy van

geen nut zyn tot de Caprificatie. Dewyl nu de

wilde Vygen genoegzaam bekend zyn, door de

omfchryving die ik tot hier toe daar van gegeven

heb, zo laat ons overgaan tot het 'tweede deel

van dit Vertoog ^ 't welk de Rypmaaking der

tamme Vygen betreft.

Aanmerkingen ever de Caprificatie.

Alhoewel te Maltha zeven of agt zoorten van

tamme Vygen gevonden worden , zo heeft nog-

VI. Deel. thans
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thans de Ca^rificatie geen plaats dan alleen om-

trent twee Soorten. De Boeren ,die ze in 't werk

ftellen , bedoelen niet era deeze Vygcn daar door

te vroeger ryp te maken , maar zy zyn in ver-

beelding dat dezelve anders niet zouden toeko-

men , &ii dat zy noodzaakelyk moeiten afvallen
,

voor dat zy ryp waren , indien zy de Ca^r/fica-r

lie niet ondergingen. Deeze zwaarigheid zal

door de volgende aanmerkingen opgehelderd

worden.

De eerfte Soort van Vygeboonij die de Vygen

tot de Caprificatk gefchikt voortbrengt, geeft

tweemaal in 't Jaar Vrugten. Zulke die het eerft

ryp worden , naamelyk op 't einde van Juny ,

zyn Honigzoet, veel grooter dan die van Vran-

kryk , en veel beter van fmaak : zy komen zon-

der eenig behulp tot hunne volkomene rypheid.

De tweede Vygen , in tegendeel^ moeten nood-

wendig gecaprificeerJ v7orAeï\ , en worden niet ryp

dan geduurende de geheele Maand Auguftus. De
laatfte derhalven zyn zoo goed niet als de eerfte, zo

ten opzigt van de fmaak als van de grootte.

De tweede Soort van Vygeboom , welker

Vrugten de Cafnficatie ondergr.an , brengt maar

eens in 't Jaar Vrugt voort; en dit meen ik zal de

zelfde Soort zyn , weke op de Eilanden van de

Archipel zoo overvloedig is, en waar van de

Heer Tournefort fpreekt : zynde deeze Vy-

gen klein , wit en Suikeragtig, niet zo fmaakelyk;

doch draagen altoos fterk.

Zie
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. Zie daar dan twee zoorten van Vygen die tot

ée Caprijjcatie gefchikt zyn : laat ons nu zien,

waarom deeze dus bewerlct moeten worden, ter-

wyl de andere dat behulp niet noodig hebben , en

evenwel ryp worden. 'Laaten wy met het eerite

Soort beginnen, naamelyk, met de genen die op

den zelfden Boom voortkomen, welke in de

Maand Juny goede Vygen heeft uitgeleverd.

Het is zeker dat de Vygcboom , die een me-

nigte groote en fappige Vygen heeft voortgebragt,

zig om zoo te fpreeken uitgeput bevindt : deeze

Boom heeft alsdan geen vermogen om voor de

tweede Vygen genoegzaam voedzel te trekken,

die beginnen voort te komen, op den tyd als de

eerfte nagenoeg ryp zyn. Wat gebeurt 'er? De
- helft van deze tweede Vygen, die het voedend

Sap, 't geen zy behoeven , niet ontvangen, val-

len flf voor dat zy ryp zyn , en dit kwaad komt

men voor door de Caprificatie. De fteek van *t

Vliegje veroorzaakt daar in eene gifting, die be-

kwaam is om hunne rypwording te verhaaüen^

gelyk het even zoo is met de WormfteekigeVrug-

ten, die eer dan de andere ryp worden. Op dee-

ze wyzc zyn de Vygen^ die twee Maanden noo-

dig zouden hebben , om ryp te worden , drie

Wecken eer goed om te eeten , en de tyd van 't

afvallen dus voorgekomen zynde , is de Oogft veel

overvloediger. Dit is. met oplettenheid onder^-

zogt door fommigen , die , om hunne Beomen te

VI. Deel. T ont-
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ontzien, de tweede Vygen niet Caprijhsaren

^

aangezien de Oogft der eerde, gemeenlyk, niet

goed is in het volgende Jaar ; alzo de Boom, om

dus te fpreken, verkragt is, door het voeden van

eene al te groote menigte Vrugten in een zelfde

Jaar. Inderdaad , drie vierde gedeelte van de

tweede Vygen vallen af eer zy ryp zyn , indien

ZJ niet gecaprificeerd worden , en daar blyven 'ef

niet meer aan den Boom, dan dezelve in ftaat is te

voeden. Laaten wy nu overgaan tot de tweede

Soort van Vygen , die tot de Capr'ifcatie gcfchjkt

zyn , waar van men ook de zelfde reden kan gee»

yen, hoewel in een anderen zin aan te merken.

Ik heb reeds gezegd , dat de Ooj^ft daar van

zeer overvloedig is, en dit is zelfs zoodanig, dat

men verfcheide Boomen vindt, van welken men

door de menigte van Vrugten, waar mede zybe-

laden zyn ,
geen Takken kan zien. Indien men

verzuimt, om aan die Soort van Vygeboom de

Caprificatje 'm 't werk te ftellcn, zoo valt eene

groote menigte van deszelfs Vrugten af, eer zy

ryp worden ; ora dat de Boom overladen is. D?
Caprificatie, nu, voorkomt dit afvallen, gelyk

ook met de andere Soort, en verhaaft de Ryp-

wording.

De Boeren zyn wel vaft in verbeelding dat die

twee Soorten van Vygen, waar van wynuge-
fproken hebben , niet ryp zouden worden zonder

dat 7.y van de Vliegjes geftekeu waren : zooda-

ni-
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inigc vooroordeelen hebben echter geen invloed;

op iemand, die de dingen met nauwkeurigheid wil

onderzoeken. Om dan te weeten wiaar aanikmy

raoeH: houden , verzogt ik een van myn Vrinden

,

die eenige Vygeboom-Stammen van beide Soorten

in zyn Tuin had, welke tot de Caprificatte ge-

fchikt waren , dat hy een Jaar zou laten voorby-

gaan, zonder de wilde Vygen daar in te hangen.

't Geen , nu , dat ik voorzien had
,
gebeurde ; by-

na de helft der Vrugten viel afzonder ryp te wor-

den , maar de overige werden goed. Ik opende

verlcheidene van deze laatfte, en vond dezelve

gecaprifceerd\ hebbende waarfchynelyk de Wind
eenige Vliegjes uit een wilden Vygeboom, dia

niet ver daar van daan was, overgebragt •, maar

het grootftè gedeelte l«d geen het minfte teken

van Capr/ficafie. 't Is niet ongemakkelyk het

zelve te weeten t€ komen ; om dat die gene, die-

niet gecaprificeerd zyn , veel beter zyn dan de an-

dere , die byna altyd geelagtig zyn , en droog

Vim binnen. Daarenboven vindt men twee o^
drie doode Vliegjes beflooten in de bladen van

het Kruintje of binnen in de Vyg. 't Gebruik

van de Caprijicam is iri Provence niet bekend

,

hoewel in dat Landfchap de zelfde Soort van

Vygen gevonden wordt als te Makha en op de
Eilanden van de Archipel, en die komen evenwdf

ook tot hunne volkomene rypheid. MilTchieri

zou men 'er grooter Oogft van krygen zo zy geca-

VI. Deel. T s pri-
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fr'ijiceerd werden » maar men zou in de deugd

veel verliezen : want de drooge Vygen uit de

Levant zyn op ver na zoo goed niet als die van

Provence.

Deze Waarneemingen bewyzen, naarmyn ge-

dagten, dat de tamme Vygen ryp kunnen worden

zonder behulp van de Ca^nficatts : maar ook, dat

dit gebruik van groot nut is, om een Vygeboom

te onderfteunen , die als uitgemergeld is door het

groot getal Vygen, welken hy in eenzelfde Jaar

voortbrengt, of om dat hy geen vermogen heeft,

om de menigte Vrugten, waar mede hy beladen

is, te voeden. Dewyl nu deze twee omftandig-

heden geen plaats hebben by de andere Soorten

van Vygen , welke wy te Maltha hebben, denkt

men ook daar omtrent op geen Ca^nficatie.

Wat aanbelangt het denkbeeld van P onte-

der a, die zich wys maakte dat de wilde Vy-

geboom het Mannetje zy van de tamme ; dat de

cerfte het Stof der Bloem vezeltjes uitlevert, dat

roodig is om de Vrugten van de tweede te

doen zwellen; en dat de Vliegjes dit Stof over-

brengen, 't zelve plaatzende in de Vygen waar

in zy booren ; kan ik verzekeren dingen gezien

te hebben , die geheelenal om ver ftooten 't ge^en

hy ons over dit Onderwerp voordek. De ge-

daante der Vliegjes, zoo als die is, wanneer zy

uit eene wilde Vyg komen, kan Pontedera
in deze dwaaling gebragt hebben. Zy zyn als dan
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beladen met een wit Poeijer^ dat voor een ge-

deelte voortkomt van de Stofvezelcn , waar over

zy hiinnen loop hebben, en van het binnenfte van

de Vyg , 't welk Meelig is : maar deze Waar-

neemer zou zig wel gewagt hebben , van zulke

dingen te beweeren , indien hy, in plaats van

2ig met waarfchynlykheden op te houden , het

geduld had gehad om de Vliegjes t? befchouwen,

van het oogenblik dat zy uit deVyg komen af, tot

dat zy wegvliegen : hy zou als dan gezien hebben

,

dat zy zes of zeven Minuten befteeden om hunne

Wieken in de Zonnefchyn. te droogen , en om
zig te ontdoen van het Stof dat hun belemmert:

daar van blyft niets het minde aan hun over als

zy wegvliegen, en zy zyn glimmend zwart wan-

neer zy de tamme Vygen fteeken.

Hoewel de Vliegjes, die uit de Wilde Vygen
komen , de tamme Vygen opzoeken , om daar

in haai-e Eyertjes te leggen,' zoo maakt dit nog-

thans geen verwarring in de order die de Natuur

houdt , en zy blyven niettemin by de zelfde Soort.

Alle wilde Vygen worden niet te gelyk ryp, en

'c zyn ook alleen de Vliegjes uit de voorlykfte

Vygen, die tot de Ca^r^ficaf^e dleuiïig zyn y om
dat de wilde Vygen , die zy moeften bevrugten

,

daar toe nog niet in ftaat bevonden worden ; in

plaats dat die gene, die komen uit Vygen welke

drie Weeken daar na eerft ryp worden
, gefchikt

zyn om die zelfde wilde Vygen te bevrugten

,

VJ. Deel. T 5 d>
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die alsdan ver genoeg heen zyn ; en door dit

middel wordt de Soort voor verbaftering be-

waard, hoewel 'er een groot getal in de tamme

Vygen vergaat ; want al de Wormpjes , die

voortkomen uit de Eyertjes die door de Vlieg-

jes gelegd zyn, fterven voor dat zy zich in Pop-

jes kunnen veranderen , of door al te grootc

Vogtigheid , of om dat zy geen bekwaam voed-

zel kunnen vinden.

n.

B E
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REKENING der KANSEN
TOEGEPAST OP Dt

I N -E N T I N G
DER

KINDERPOKJES
Z^^^'^ de Korte Inhoud Van een Vï:rtooo

VAN DEN Heer.

D' A L E M B E R T,
Lid der Acathmie Frangoife^ enz.

Gelezen in de Akaderaie der Weetenfchappen

op den eerften Dag van de hervacting haa»

rer Zittingen , ifl 't voorleeden Jaar.

{RcfvM de Mtdtcine , Chirurgie , &c a Paris. Janv,

1761. p. 73.)

ygrg^-g^^tWg gt g é g é o vfo^S^WS-^]^

Dit Vertoog i5 een onpartydig onderzoek der

In-enting, overwoogen en aan 't licht ge-

geven door een Philofooph. Dit berugte Gefchil

wordt 'er aan de Rekening getoetft door een groo?

Meetkonftenaar , die een algemeene Geleerdheid

paart met het gezondfte Oordeel en de grootfte

fchranderhcid van Geeft. Is 'er iets m^er noodig

,

om dit üittrekzel van een gunftige Receptie hj

ïiet Publiek te verzekeren?

VI, 1>SEU T 4 Men
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Men kan dit gelieele Vertoog brengen tot zes

Hoofdzaaken , die famenloopen om twee ftellmgen

te betoogen : de. eene , dat men , in alle Reke-

ningen , die, tot dus verre, ten voordeel van

de In-enting zyn in 't werk gefteld , 't Gefchil

nog niet in zyn waare Licht befchouwd hebbc

;

de' andere , dat de mocielykheid , en miffchien

onmooglykheid , om de voordeden der In-enting

naauwkeurig uit te rekenen, geen reden zy om

dezelve te verbannen.

I.

Men doet de In-enting niet voor de vier Jaa-

ren : van dien Ouderdom af, tot aan den gewoo-

nen paal des Levens , vernielen de natuurlyke

Kinderpokjes, volgens de In- enters, omtrent een

zeveiiik deel van 't Menfchelyk Geflagt : daar , in

tegendeel, volgens hun, de In-enting naauwlyks

één Onderwerp van de driehonderd wegneemt, 't

Is den Heer Alembekt zyn oogmerk niet,

hun deeze Stukken te betwiften. Hy houdt zig

alleen op met het Gevolg, dat zy daar uit aflei-

den , wanneer zy zeggen : dan is het gevaar om

i»:7« de natuurlyke KtnJeifokjet te Jierven^ tot dat om

te Qerven van de inge-ente, als 300 tot 7 ; te weeten

veertig ofvyftigniaal grooter.

Deeze Redeneering, hoe fchoonfchynende

ook , zal egter waarfchynlyk nooit iemand over-

gehaald hebben. Inderdaad , om te wceten wat

ïïjen winnc of v/aage^ met aig de In-enting te
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laaten doen , laat men zyn gedagten niet in 'c

wilde gaan over 't gevaar om van de natuurlyke

Kinderpokjes te fterven, door den geheelen Le-

vensloop ; maar men let op het gevaar , dat men
heeft om van deeze Ziekte te fterven

, geduu-

rende den zelfden tyd, wanneer men zig bloot

ftelt om te fterven van de In- enting ; dat is te

zeggen, in den tyd van vyftien Dagen of eene

Maand. In het eerfte Geval, zinkt de waar-

fchynlykheid om te fterven weg in een wyduitge-

firekt en onzeker tydperk , dat nog aanftaande is

;

in het tweede bevindt zy zig binnen een klein be-

ftek bepaald. Indien men deeze manier van de

tweegevaarlykheden te vergelykentoeftond, zou

't geheele voordeel zyn aan de zyde der tegen-

partyen van de In-enting: maar, de Maand ver-

loopen zynde , heeft de gcvaarlykheid met meer

plaats , ten opzigt van den genen , wien de Pok-

jes inge-ent zyn , terwyl zy aanhoudt ten opzigt

van den genen , die de Natuur laat werken , en

zelfs van dag tot dag grooter kan worden , ten

minfte tot zekeren Ouderdom toe. Derhalve

moet men nog rekening maaken op deeze byko-

mende gevaarlykheden , en daar mede het ge-

tal der redenen vergrooten, die iemand tot de

In-enting zouden overhaalen : of, niet alleen

heeft men nog geen genoegzaame Waarneemin-
gen, om naauwkeurig, ja zelfs niet ten naaften

by , vaft te ftellen , welk gevaar men op ieder

Ouderdom loope , pm in een Maand tyds aan de

VI. Deel. T 5 Na-
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Nntuurlyke Kindcrpokjes te derven (*); maar,

wanneer men dit gevaar in de uiterfte ftiptheid,

voor ieder Maand afzonderlyk genomen, taxre-

ren kon, hoe zou mcn dan vervolgens het gehec-

Ie gevaar berekenen, fpruitcnde uit de optellinf;

van deeze byzondere gevaarlykheden , die niet

alleen verflaauwen door den afftand op welkca

men ze bcfchouv/t: een afftand, die ze te gelylc

onzeker maakt, en minder in 't oog doet loepen:

iiianr door de ruimte van tyd , welke voor dezcl-

ven gaan moet, en geduurende welken men 't

voordeel van te leeven geniet. Men zoude moe-

ten bepaalen kunnen , in welke betrekking zoda-

nig een Soort van gevaar vermindert, wanneer

men het van verre , en om zo te fpreeken voor

ons

(*) Deeze bedenking van den Heer d'Alembert,
geeft ons aanleiding tot eene Aanmerking van veel belang.

't Gevaar dat een Menfch loopt om vïn de natuurlyke

Kinderpokjes te fterven, is zeer ^roor, van de Geboorte

af tot aan den Ouderdom van tieu of twaalf Jaaren : alzo

de Waarnecming leert, dat men, gèduurèlide dien tyd,

tienmaal meer bloot (laat om van de Kinderpokjes aange-

taü te worden, dan in den geheelen overigen Leeftyd, en

dewyl het beweezen fchynttezyn.gelykdelieer d'Alem-
bert gezegd heeft, dat het gevaar vermindert naar re-

den dat men ouder wordt ; 20 moet deeze Aanmerking

zekerlyk eenige nieuwe maatigingen toebrengen aan de

Rekeningen van deezen Heer. [De raaaker van deeze

Aanmerking fchynt niet bedagt te hebben , dat het gevaar

om de Kinderpokjes te krygen, als men Ouder wordt, wel

vermindert, maar dat het gevaar om èüar vm t-ejistvn^ |9

(cgendeej mei de Jaaren torncant.]
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ons vliigtende, befchoiiwt. Dit Voorftcl komt
den Heer d' Alembert onoplosbaar voor.

2.

De Heer Daniël Bernouilli hadtin een

Wiskonftige Verhandeling over de In-enting, om
het voordeel van de Kinderpokjes door In-enting,

boven die men op de natuurlyke vt^yze krygt,

naauwkeurig te taxeeren, onderfteld, dat de jen

op een langer Leeftyd hopen kan , dan de ander.

Deeze zyne iRekening wordt door den Heer
b^Alembert onderzogt, die dezelve toepaft

op het volgende Voorbeeld (f).

Hy

(t) Wy voegen by *t gene de Heer u'Alembsrt hier
beweert , dat men zig wel behoort te wagten , om de
fchrik, welke het gezigt van 't Gevaar baart, te verwarren
met het Gevaar zelf. Het Gevaar is nietgrooter of klein-

der, naar dat het zig verder af of nader by vertoont: het
wordt eeniglyk afgemeten door de grootheid en waarfchyn-
lykheid van 't Kwaad, dat ons dreigt: maar de fchrik nog
daarenboven door deszelfs nabyheid. Een veraf zynde Ge-
vaar, is, eigentlyk gefproken, niet dan een Gevaar aan 't

welke men een langen tyd niet bloot gefield zal zyn. Zo
men zig dan aanmerkt als een Wezen, dat honderd Jaareu
Iceven kan, is dit Gevaar inderdaad zeer tegenwoordig:

indien men zyn Gezigt terug brengt op 'toogenblik, waar
in men zig bevindt, is het volftrekt niets.

De Menfchen, om kort te gaan, bepaalen zig nooit, dan
omtrent Voorwerpen , die zy zig als tegenwoordig ver-

beelden , en op deeze kennisfe is het, dat de Philofoo-

phen hun zorgvuldig moeten afwenden van alles, 't geen
ze zou kunnen brengen , om hun Wezen vernuftiglyk in

kleine portiën te verdeden, en 't belang van hun gehcele

yi. Dbel. Sa.
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Hy onderftek , dat de middelmaatige Leeftyd

van een Menfch van dertig Jaaren nog dertig Jaa-

ren daar boven zy, dat is te- zeggen, dat dezel-

ve, volgens de bekende Tafelen der Sterflykheid

,

nog dertig Jaaren kan hopen te leeven, wanneer

hy zig overgeeft aan de Natuur en zig niet laat

in^enten. Vervolgens onderftclt hy, dat, door

zig-'aan deeze Operatie te onderwerpen , de mid-

delbaare Leeftyd van dien Menfch drie-en-dertig

Jaaren zy; dat is te zeggen drie Jaaren meer,

dan wanneer dezelve de Kinderpokjes afwagtte.

Eindelyk wordt doorhem, met den Heer Ber-

NOUiLLi, onderfteld, dat het gevaar, om van

de In-enting te fterven of niet, i tegen 2co zy ;

en dit vaftgefteld zynde behoort men, om de

voordeeligheid van de In-enting te taxeeren, niet

het gemiddelde Leven van 33 by dat van 30 Jaa-

ren te vergelyken, maar het gevaar van i tot 200,

waar aan men zig bloot ftelt om in eene Maand

door de In-enting te fterven ,
(en zulks op den

Ouderdom van 30 Jaaren , in de kragt der Ge-

zondheid en Jongheid ,) met het ver af zynde

voor-

Samenftel op te ofFeren aan dat van deeze afgezonderd*

portiëiï. Het waare Oogpunt, onder welk men de In-cn-

ting bcfchouwen moet, is dan dat gene, 't welk ieder

Perfoon vertoont, als byna een zeilde getal van Jaaren

nog te leeven hebbende, die eenig ander Perfoon kan lee-

ven, en als daar door genoopt wordende, om zig te oo-

derwerpen aan eene Operatie , die, in deeze Ünderftëllingj

groote voordeelen heeft,
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voordeel, om, ten einde van zeftig Jaaren, wan-

neer men veel minder genot van 't Leven hebben

zal kunnen , nog drie Janren langer te leeven.

Maar hoe zal men dit tegenwoordige gevaar met

dat onbekende en ver af zynde voordeel vergely-

ken? Dit is iets, waar omtrent de Rekening

der Kanfen ons geen middel aan de hand geeft.

Zie daar, men behoeft 'er niet aan te twyfc-

Icn, (voegt 'er de Heer ALEMBERTby,)het ge-

ne zo veel Perfoonen, en inzonderheid zo veel

Moeders onder ons, voor de In- enting weinig

gunftig maakt. De Redeneering, die wy hier

hebben verklaard, doen zy op eene ingewikkel-

de wyze : zy zien de In-enting aan, als een aan-

ftaande en*naby zynde gevaar om het Leven in éé-

ne Maand te verliezen , en de Kinderpokjes al»

een onzeker gevaar , waar van men het tydftip in

't beloop van een lang Leven niet bepaalen kan.

Nu weet men , dat , van het tegenwoordige

zyn gebruik te maaken , en zig weinig over het

toekomende te bekommeren, de gewoone Rede-

neer-trant is , ten deelc goed, ten deele kwaad

,

waar van men niet behoeft te hopen dat de Men-
Ichen zig beteren zulleli.

De Heer d'Alembert grondt zig daarenbo-

ven op deeze bedenking en betoogt, dat men zig

een oneindige veelheid van Onderftellingen kaa

VI. Deki,. vgf-
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verbeelden, daar de In-enting het gemiddelde

Leven op een verbaazende wyze vcrgroocen zou-

de, en daar het niettemin de grootfte onvoorzig-

tigheid zou zyn , zig aan deeze Operatic te on-

derwerpen. Hy onderftelt , by voorbeeld, dat

de genen, die inge-ent zyn, nog dertig Jaarea

Hieer te leeven hebben ^ indien zy tot herftelling

komen, en dat zy in alle waarfchynlykhcid ver-

zekerd zyn , de honderd Jaaren te bereiken , maar

dat 'er één fterve van de vyf: als dan beweert

hy, dat het onvoorzigtig zoude zyn, z/g de In-

enting te laatcn doen.

4-

Deeze Ondcrftclling brengt Iicm tot de Aan-

merking dat men het belang, 't welk de Staat

j

ia 't algemeen , aan de In-enting hebben kan , te

veel verward heeft met het gene de Partikulie-

ren daar in kunnen vinden, 't Is zeker , by voor-

beeld , dat de Staat winnen zoude by de In-en-

ting, in deeze zelfde Onderftelling. De Staat ^

naamelyk, merkt alle Burgers onverfchillig aan
^

en één tot Slagtoffer op de vyf moetende ovcr-

geeven, legt haar weinig gelegen, welk Pcr-

foon dit Slagtoffer zy , zo maar de vier anderen

behouden blyven : maar , ten opzigt van ieder

Per/oon , is Nhct belang van deszelfs byzonderc

behoudenis het voornaamfte van allen.



lïicr g,riat de Autheur tot het tweede gcdcdtc

van zyn Vertoog oycra na beiliotcn te hebben,

dat alle Rekeningen , die men tot dus verre hecic

gemaakt , om de voordeden der In-cnting te bc-

panlen, onvoldoende waren.

Vcrafzynde, gelykhyis, van te bcwceren,

dat men dezelve verwerpen moet , tragt hy het

gunftigfte licht op te zoeken , waar in men dezd-

ve vertoonen kan, en hy bevindt, dat het wcc-

zcntlyke punt, 't welke de Voorftanders der In-

enting in 't oog houden moeten , is te bewyzcn ,

dat men *er niet van fterft , wanneer zy mecvoor-

zigtighcid wordt beftuurd. Daar zyn bekende

Vqciryallen, die daar van tot bewys kunnen die-

nen. Men weet , dat van twaalfhonderd Pcr-

foonen , aan welken de In-enting is verrigt , op

dqi zelfden tyd en in eene ?elfde plaats, door

(den zelfden Perfoon bphandgld zynde , geen ccn

geftorven zy. Aan tienduizend Perfooncn is

zulks te Konftantinopolen op eenmaal gedaan , die

ïdtemaal daar van op gekomen zyn (*). Om
kort te gaan 3 de Slagtoffers van deeze Manier
zouden in een zo klein getal kunnen zyn, dat de

waarfchyrilykhjeid om 'er van te fterven niet groo-

ter wari?, ^an fiie, om van de natuurlyke Kin-

der-

(*) [Vergdyk bet III, Deel dcczst Ferbandelkigon,

bladz. 70, enz.]

VI. DcEt.
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derpokjes te fterven in de zelfde Maand, ofop 'C

allerhoogft in zes Maanden; 'c geen byna even 'c

zelfde is in de oogen van de meelle Menfchen en

'c gevaar zou dan inderdaad niets zyn.

6.

Dit alles brengt den Heer d'Alembert tot

het aanmaanen om de In-enting in 't werk te

ftellen (*) ; om naauwkeurige Tafelen op te maa-

kea

(*) Wy hebben verfcheide ornflandige Berigtcn ont-

vangen, raakende eenige In-entingen, diebewyzen, met

welk een iever de Geneesheeren deeiie nuttige Manier in

Vrankryk tragten in Praktyk te brengen. De Heer Pel-

LET, Doktor van de Univcrfueic van Montpeliier, zyn

Verblyf houdende te Gignac, is een der genen, die door

den gelukkigen uitilag meeft uitmunten. Hy is zelfs ge-

flaagd met de In enting aan een Meisje, 't welk van eene

Moeder, die met Kropzweeren gekweld was, ter wereld

gebragt ware. De Heer Pommk, de zoon, Doktor te

Arles, heeft zo wel de In enting verrigt aan den Zoon ea

Dogter van den Heer Faulcon, Raadsheer in 't Parle-

ment van Aix, geduurende deszelfs Verblyf te Arles inde

Vakantie , als den Zoon van den Heer Nicolay te

Arles woonende. De eerde is i6 Jaaren oud, het Juf-

frouwtje II, en de ander i8. De Kinderpokjes openbaar-

den zig, na de Inenting, eerft in den laatften, vervol-

gens ,in het JufFrouwtje, en alles gelukte zo wel als men

kon wenfchen. Den Jongen Heer Faulcon, alleen,

werden zy tweemaal, met alle bedenklyke zorgvuldighe-

den, inge-ent, zonder dat hy ze kreeg. De Familie, 't h
waar , en de Min verzekerden , dat dit Kind de Pokjes in

de Wieg gehad hadt, doch men heefc 'er, niettegenflaan-

de dit getuigenis, de proef van willen neemen. De Heer
- Ni.
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ken van de genen die zig op ieder Ouderdom zul-

len doen in-enten, van 't kleine getal der genen
die daar van fterven en van 't getal der genen

,

die op eiken Ouderdom fterven aan de natuurly-

ke Kinderpokjes, Hy zegt ten dienopzigte dec-

ze aanmerkelyke Woorden, waar mede wy dit

Uittrekzel befluiten. Indien de Geneesheren z'iv

verzekerd houden van geen Patiënt door de In-enttn

»

te doen jierven, zo kan men ze niet genoeg aanfpoo-

ren om die in Praktyk te brengen. Men ziet , dat

het onvoorzigtigheid of wantrouwen zoude zyn
een be-oordeeling te waagen van de manier van
denken van den Heer d'Alembert, en hem
Gevoelens toe te fchryven, die hy zekerlyk niet

heeft. Hy is Philofooph , Patriot, Burger: zou
hy zig aankanten kunnen tegen den voortgang van
een Methode, welke 't eeniger dage aan het Men-
fchelyk Geflagte zo voordeelig en nuttig kan zyn?
Hy heeft zekerlyk , in zig met de grootfte onpar-

tydigheid aan de Wereld bloot tegeeven, geen
ander doelwit dan, zo veel doenlyk is, een Ge-
fchil op te helderen van zo veel belang , de genen
te verlichten die de Waarheid zoeken , de be-

wec-

Ni co LAS, Chirurgyn te Msmes, heeft, na behootlyke
voorbereiding, de In -enting venigt aan een Kind v:in

Maifeille , 'c weliv een zagte goedanrtige Kinderziekte

kreeg, waar van het volkomen herfleld is geworden. Een
aanmerkelyk getal van dit flag van Proefneemingen , zal

t'eeniger dage het allerfterkfte bewys worden, dat men de
tegenpar'yders der In-enting zal kunnen tegenwerpen.

VI. Deel. V
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wecging te bedwingen der Geeftdryvers, of de

onweetendheid van de genen , die in deezeSchrif-

telyke Twift geen ander oogmerk hebben , dan

hun byzonder belang te bevorderen: eindelyk,

te bewyzen, dat de Rekeningen, waar op de

In-enters zig gronden, onzeker zyn , en dat het

aan de Ondervinding alleen toekomt Vonnis te

ftryken in een Pleitgeding, waar van de Gevol-

gen het noodlot van 't leven en welzyn onzer

Medeburgeren befliflen moeten.

NB. Dit Vertoog zal in zyn geheel worden

uitgegeven in eene Verzameling van Wiskonftigc

Stukken, welken de Heer d'Alembert eer-

lang zal ter drukpers geeven , en waar in men

veele Wiskonftige Rekeningen vinden zal , die

dienen zuilen om het Gefchil in grooter licht te

ftellen.

H.

B E-



B E R I G T
OMTRENT DE

VERSCHYNING
VAN

VENUS IN DE ZON;
DOOR DEN He e R

N. S T R U Y C K.

DE AbtDELACAiLLElieeftmyjineenBrief

uit Parys, die den 15 'Juny 1761 gedag-

tekend is, berigt gegeven van zyne Waarnee-

niingen op de Paffagie van Venus over de Zon^

den 6 van die Maand. In 't eerft was de Lugt

niet voordeelig: men kon de Zon niet klaar zien^

dan omtrent een Uur voor dat 'ef de Planeet af

moeft gaan. Men heeft aldaar niettemin de vol-

gende Waarneemingen gedaan , omtrent den

Stand van Venus op de Zon.

Waare tyd van Parys. Lengte van Venus.

Sek.Gn Min. Sek.

7 Uur. 49 Min. 24 Sek. 2 : 15 : 32 : 51

7 Uur. 54 Min. II Sek. 2 : 15 : 32 : 47|
7Uur. 58Min.2i Sek. 2 ; 15 : 32 : 44t

èUur. i2Min. 46Sek. 2 : 15 : 32 : 15^

Zuid. Breedti.

Gr. Min. Sek.
o : 10 : 44|
o : 10 : 49|
o : 10 : 53
O : 10 : SPf

In het berekenen van deeze Plaatfenjis dePrf-

fallax'is^ Aberratie enRefra&ie^ behoorlyk in agt

VI. Deel. Va ge-
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nomen. Men vondt ook, door middel van een

Mikrometcr, dat de Middellyn van Venus was

58 of 59 Sekonden.

Eenigc der Franfche Sterrekundigen hebben

den tyd des Uitgangs niet gelieven op te geeven.

Zie hier denzelven , volgens de Waarneemingen

der genen, die daar omtrent niet agterhoudende

geweeft zyn. Zy hebben Verrckykers gebruikt

van vyftien tot agtticn Voeten lang. Ik heb ze

op de Meridiaan van Amfterdam overgebragt,

(lellende, volgens de Conno'ijfance des Temps van ^t

Jaar 1759, dat wy loMinuuten 36 Sekonden Ooftc-

lyker leggen dan Parys (*).

Waare tyd te Pavys. te Amflardam.

Inw. Raakin'>r. Uifw. Raak. Inwend. Raak. Uitw. Raak.

Uiir.Min.Sek. Uur.M.Sek.

M. 8 : 28 : 4-i 8 : 4Ö ; 54
C. 8 : 28 : 38 8 : 46 : 50

L. 8 : 28 : 26 8 : 46 : 5+

Uur.Min.Sek.Uur.M. Sek.

39 : 18 8 : 57 : 30 i

39 : 14 8 : 57 : 25
I

39 : 2 8 : 57 : 30

Dit komt taamclyk overeen met onze Waar-

neemingen ; want, fchoon wy de in- of uitwen-

dige Raaking, van wegen het beletzel der Wol-

ken , niet hebben kunnen zien, zo bleek het ons

nogthans, dat Venus, een weinig voor negen

Uuren , reeds van de Zon af ware ; daar die Pla-

neet,

(*) Daar M. voor flaat is van Mr. Maraldt; daar

C. voor ftaat, van Mr. be la Caille, en, daar L.

voor üaat, van Mr. de la Landb. Deeze Waarnee-
niingen zyn iny , in de zelfde Brief, van dera Abc de la
Caille toegezonden.
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ïieet, volgens de Rekening van fomniigen , zig , hier

te Lande, nog verfcheide Minuuten over negen

Uuren op de Zon had moeten vertoonen.

Bekend zynde de Zons halve Diameter 15 Min.

^o Sekonden of 950 Sekonden , en ftellende dit

;:: a, de digtfte nadering van de Middelpunten

9 Min. 5Sek. of 545 Sekonden, m; b. Verder de

boog in Tyd , van de inwendige Raaking tot de

uitwendige Raaking, 18 Min. 5 Sek. dat is op

den Weg 72^ Sek. onderftellende dat Venus 4
Min. in een Uur vordert , :z; e.

Wanneer men zig dan (in Fig. 6. van Plaat
XLI.) voorftelt, dat Z het Middelpunt van de

Zon is, M het Middelpunt van Venus, in de

digtfte nadering; E het Middelpunt van Venus,
als die de Zons rand inwendig begint te raaken

;

R 't zelfde Centrum in de Zons rand zynde en

I 't zelfde op 't oogenblik van de uitwendige Raa-

king. Voorts de halve Middellyn van Venus jf

noemende.

Dan is ZE yaa— 2ax + xx. Van 't Qua-
draat van ZE getrokken het Quadraat van ZM^/',
Jcomt het Quadraat van EMaa—H— 2ax+x x ;

dan is EM ^ Vaa—H— iax + xx ; hier by

gevoegd EIc, komt MIc + l/«^

—

H— ^ax+xx.
Wederom; ZI is zz a +x, en van 't Quadraat

ZI afgetrokken 't Quadraat ZM , komt het

Quadraat MI :z: «^— bl; + 2ax^xx. Dan is

f + Vaa—H— 2ax ^xx-V aa—bb \ %ax+ xx.

VI. Deel, V 5 DiC
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pit wederzyds gequadrateerd en de gelyke uit-

gedaan zynde, komt 2cVaa— I;b— ^ax +xx
^ ^ax— cc. Dit gedeeld door ic , zo is

Vaa— èlf— Q.ax+xxt:l— -^c. Dit we
c

derom gequadrateerd zynde , zo heeft men

aa— i^if— 2.ax+xx^ ~ a«;f+TC<:,of

aa—bb— ^ccüi^t Dan «a— i
cc

cc^ff gefield zynde, zo vindt men ^gg^PP— ^^

T^ XX of '^^^^~— in jf ; zo dat de Middellyn

vanVenusissjr^:: ^vPP—
^

.^^^— ^^15604167

en derhalve V^^— bh m; 777ïI. Dit vermenig-

vuldigd met c ;=: 72?" en de uitkomftdoorp, zyn^

de 949, gedeeld; dan vindt men de Diameter van

Venus ruim 59 Sekonden ; 't welk met de

Waarneeming van den Heer de la Caille nït-

genoeg overeenftemt.

WAAR,



WAARNEEMINGEN
omtrent de

LUGTSGESTELDHEID tC AmSTELDAM,

in /ipr'il 1761.

Barometer.
'smorg. 's midd. 'tav.

I

2

3

4
5
6

7
8

9
10
II

jO,4
- 6
- 3
- 2

- I?

10
— 6
- 5^

29

»~ 7-7
12— 9
131— 8

14:30.0

ï5- n
ï6— o
17— o
Ï829.11
19— 10
so
21

22

23
24
25
26
27
28

29
30

— 7— 8

-iii
30.3
-4^
— 5— 5
2911Ï
— II

— II

— 9i

30. 41— 6
— 2

~ï
29. SI

6

5i

61

n
10

-9\— 81

30.1
- 1:

-ol
29 II'

— II

— 9

30.5

30.

7t

I

3

5

- 4^
29.10;

-101
— Il

— 2

29.111

— 7.Ï— 6
— 5i— 7— 8

-lOj
— 81— 10

30. Il— oi

— o
29. ui
— II

-_7.-

— 9Ï
30.2
— 4— 5

— 2

29,11
— 10
— II

— 9Ï

Therm
ma, mi. av

48

45
50
48

45
46

'51

50
50
52

54
62

5254
53j63
4740
4046
4650
51

53
46
48

57

54
51

52

5052
5059
53.62

56:68

59,62

5561
51I53
48:52
47|5i

48:52

47|53
50:53

4548

48

44
47
44
46
51

49
56
42

43
46
51

51

45
53
50
50

56
63
56
52

47
45
46

47
47
45

44

44
53

Winds Streek.
'tmorg. 's midd. 's av.

NO
NW
W
NW
zw
z
z
z
NO
NO
NW
W
ZW
NW
ZW
NO
ZW
ZW
O
ZW
ZW
NO
NO
NO
NO
NO
ZW
N
NO
ZW

NO
NW
NW
NW
ZO
z
z
z
NO
Wt.Z
NW
ZW
ZW
NW
ZW
NW
ZW
ZW
zo
w
w
NO
NO
N
NO
NO
NW
NW
NW
W

NO
NW
NW
NW
ZO
z
z
z

Nt.0
Wt.Z
NW
ZW
ZW
NW
ZW
ZW
ZW
ZW
zo
ZW
N
NO
N
N
NO
O
NW
NW
NW
W

Weder.
Cifiddhcid.

Betr. vogtig.

Held. .

Betr. helder.

Helder.

Regen, held,

Betr.

Reg. fneeuw.
buijig.

Buijig.

Held. regen,

Reg. helder.

Helder.
Regen.
Betr. helder,

Reg.
Betr.

Held. wolk.

Regen.
Wolk. held.

Betr, helder.

buijig.

Betr. helder.

Helder.

Buijig, held.

Held. regen.

Held. wolk.

Hoogfte Barometer d. 30. 6 \ , .. , , ,. ,

Laagfte Barometer d. 29, 51ƒ ^i^°^"^- '^^ 29. "$
Hoogde Thermometer gr. 68 "*

in/t- j j tl
Laagfle Thermometer gr. 40

J" ^iddelb. gr. 54

VI. Deel. V4 WAAR-



WAARNEEMINGEN
omtrent de

LüGTSGESTELDHEID te AmSTELDAM,

in Mey 1761.



WAARNEE MINGEN
omtrent de

liUGTSGESTELDH EID te AmSTELDA M,

in "^uny 1761.

barometer.
©. 'jOTur? 's midi. 'sav.

29.8
— 8

9— II

30.0
29. II

— 10

— 8

—10;
— II

— 9l— 8
— 8|

I

2

3

4

5
6

7

8

9
10
II

Ï2

13
J4
15
16
17
18

19
20
21
22

23
24
25—0
2(5 29. II

27 30 I

a8{— o

29|— r

30— O;

30

9
9\
10

9i

7

7

o
t\

2

29. 8|— 8

— 10

— 11;

3C.O
29.11
— 10

— 8',

— II

—io\

— 91— 8

— 81
— 9
— 9l— 10
— 9
— 7— 9
30.01
— 2

29-9



WAARNEEMINGEN
omtrent deZIEKTEN

TE

AMSTELDAM,
In de Maanden April , Mey en y^ny ,

des Jaars 1761.

WEinig verandering hebben \vy , tot nog toe,

in dit Jaar omtrent de Ziekten befpeurd

,

riettegenftaande de veranderlykheid van het Weer,
dat in de Maand Apnl doorgaans kouder was , dan

het in Maart Iiad geweeft , 't welk de ongemeene

voorlykheid van het Geboomte zeer veragterde en

veele Vrugten misbloeijen deedt ; doch de Regen-

agtigheid van die Maanden heeft de Veldgewaflen

zeer doen tieren. In 't laatft van Mey hadt men vry

groote Hitte naar ons Klimaat, en grooter dan in

Mey van 't voorleeden Jaar. Hoewel de Hitte van

de Maand Jtmy op ver na dien trap niet bereikt

heeft, tot welken zy in dat Jaar fteeg, iszy doch

geftadigcr geweeft en vergezeld gegaan met Onweers-
buijen , zwaarder dan men gewoonlyk hier te Lan-

de heeft.

Driemaal hebben wy, in ruim een Maand tyds,

daar van zigtbaare en merkwaardige uitwerkingen

,

in en naby deeze Stad
,
gezien. Toen wy , den 27

%,
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Mef9 des avonds, zulk een Onweer hadden,
werden in de Vier-JVittden Straat , op 't Reaalen-^

Eiland by de Zandhoek , in 'c Noordelykfte der

Stad , eenige Steenen van den Gevel van een Pak-

huis afgeflagen. 's Nagts voor den i Juny
kwam weder een langduurig Onweer , met yze-
lyke Slagen , waar van 'er één zyne uitwerking

deedt niet ver van de gemelde plaats, naamelyk
naby de Brug van \Prinfen-Eiland:, indeVier-
Winden Dwarsttraat : alwaar van het Wynhuis
op de hoek van die Brug , de Houten Pyp van
den Schoorfteen afgeflagen werdt ; het Porfelein

vloog op de Kamer van den Wand, en de Blik-

fem viel voor 't Huis op de Straat neer , in de
gedaante van een gloeijende Kole Vuurs, fprin-

gende als in brokken van een. Ook hadt de Don-
der een gat geboord in den Agter-Muur van 't

Huis en aldaar het Lood van een Glasraam ten
deele doen fmelten, vervullende het Vertrek met
Rook en Stank ; doch het Onweer van den 28 Ju-
//yliet wel de grootfte merktekenen naa, in een
Herberg , die de Plaats Royaal genoemd wordt
aan den Weg naar de Diemermeer , omtrent een
half Kwartier gaans van de Stad.

't Was Zondag Morgen : de Menfchen aldaar

taamelyk vroeg opgeftaan zynde, zat de Vrouw
voor 't Raam aan den Koffy-Tafel: de Man was
bezig een Stuk te fnyden, zittende op een Bank
voor een Kasje, in 't zelfde Vertrek. In 't zwaa-

VI. Deel, j.g
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re Onweer , dat toen met den Dag aanvang ge-»

nomen hadt , viel een Slag , die de geheele Stad

verfchrikte en hier zo 't fchynt nederkwam. In

een oogenblik tyds werdt de Tafel overdekt met

brokjes Glas van de Ruiten die , zo in als boven

't Raam , byna altemaal vergruisd werden ; ter-

wyl de Man , van zig zelve geraakt , om ver tui-

melde. Men ging naar boven , om te zien hoe het

gefchapen ware met de Kinderen , die op den Zol-

der fliepen, alwaar de Donder een gedeelte der

Voorplank, boven aan het Bedftee, hadt in ftuk-

ken gebroken ; doch zonder de Kinderen te kwet-

zen. Vervolgens bevondt men , dat een menig-

te Pannen van het Dak waren geftroopt , heb-

bende de Donder twee ronde Gaten in een Pan ge-

maakt , daar het fcheen ingekomen te zyn. Voorts

zag men buitens huis, dat het Lood van een Goot was

opgeligt ; de Koker van de Blikken Pyp ten dee-

ie afgefcheurd, en de Steen van den mond des

Regenbaks een weinig afgefchooven. Eindelyk,

na verloop van omtrent een half Uur, wierdtmen

brandige Stank gewaar, waar op men, naar de

Vliering gaande, in een blikken Trommel, die open

ftondt , en daar eenige Vodden in waren
,

gloei-

jend Vuur vondt.
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INWENDIG GEBRUIK
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VAK DE

KANKER IN *T BORST-
DOOR DEN Heer

VAN DEN BLOGK,
Oud Geneesheer te Brujfet.

{Recueil de Medecine, Chirurgie, &c. Fcvr. 1761. p. 108

A

DE groote agting, waar in de Ckafa thans

gekomen is , wegens haare goede uit-

werkingen, terwyl zy niemand nadeel doet:

vreez' ik , dat de Belladona geheel agter den bank

zal helpen in de geneezing van de Kanker, om dat

die hetLighaam grootelyks onthucfelt en in beroe-

ring brengt. Nogthans fchynt het van belangd dat

men deezc weder opbeure, zonder de andere te

verwaarloozen, en dat men door nieuwe Waar-
neemingen, op de gezonde Reden gegrondvefi,,

VI. Deej,, X be=f
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betooge , dat de BeUadona niet alleen een waar

Specfficum is in deeze Kwaal, maar dat zy ook

in zekere Gevallen van dienft kan zyn, daar de

Ciaita niets uitvoert.

De Vrouw van een Herbergier in deeze Stad,

53 Jaaren ond zynde. Moeder van verfcheide

Kinderen, Slymagtig van Gcftel, en bovendien

onderhevig aan Hardlyvigheid , Zinkingen op de

Borft en Pynlykheden in verfcheide Lighaamsdee-

len, hebbende altoos haare Stonden op den be-

hoorlyken tyd gehad , en een taamelyken Wel-

ftand genooten tot aan de 46 Jaaren toe ; bemerk-

te, toen zy 51 Jaar bereikte, 's morgens, ter-

wyl zy zig aankleedde, een hard en pynlylc Ge-

zwel, ter grootte van een Duiven-Ey, dat on-

gewaarv^ordelyk ontftaan was in haar flinker Borft,

uit een inwendige oorzaak. Over dit Toeval on-

geruft zynde, nam zy haaren toevlugt tot een

Heelmecfter, die haar raadde, een ftukje Zwaa-

nen-Vel daar op te leggen. Twee Maanden ver-

liepen 'er, zender dat de Vrouw Pyn in de Zwel-

ling gevoelde, hoewel dezelve , niettemin, aan-

merkelyk grooter was geworden ; maar tegen de

derde Maand maakte het Vogt , zig ontwikke-

lende, aldaar fcherpe Steekingen , die by poozen

uittermaate verheften , met een brandende Hitte.

In deeze toeftand bevondt zig de Vrouw, wan-

neer zy by my kwam en haare gefteldheid verhaal-

de, en, na 't Gezwel onderzogt te hebben, wil-

lende haar niet meer bedroeven , ftelde ik haar

voor.
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voor, een ervaren Heelmeefter raad te pleegen,

om een volkomene Behandeling te onderneemen,

*s Anderendaags zagen wy met elkander de Pa-

tiënt : wy onderzogten , met de grootfte oplet-

tendheid, haar ongefteld Borft, dat wy gezwolle-

ner en gefpannener vonden dan het andere, we-
gens een opftopping door 't Gezwel veroorz-aakt, 'c

welkwy oordeelden een volkomen Kanker te zyn

,

die, volgensiallè Kentekenen, eerlang fcheen te

zullen doorbreeken. Wy raadden haar, op het

Borft den Pleifter te leggen, die in de Verhande-
,

ling van den Heer Lambergen is aangewee-

zen , en denzelven om de agt dagen te vernieu-

wen ; het Borft door een bekwaamen Schortdoek

te onderfteunen , en het Aflrekzel van Belladonct

regulier te gebruiken, als zynde het eenigfte Mid-
del, in ftaat, om 'er de Geneezinge in den grond

door te kunnen erlangen ; te meer, om dat heÉ

Onderwerp ons bekwaam voorkwam tot het uit-

öaan van deszelfs werking.

Voor dat wy begonnen, werdt deeze Vrouw
een maatige veelheid Bloeds, door een Aderlaa-

ting op den Voet , afgetapt ; den volgenden dag

werdt zy gepurgeerd met een zagt Laxeermid-

del, en den derden nam zy 's morgens een Thee-
kopje van 't Aftrekzel van Belladona^ volgens de
manier van den Heer Lambergen klaar ge-

maakt. Zy bevondt van deeze Gifte geen de

minfte ontroering , dan alleenlyk dat haar Mond
een weinig droog was : den tweeden dag nam zy
VL Deel, X « an-
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anderhalf Kopje j zonder kennelyke ontroering:,

en den derden dag twee Kopjes, waar van zy wel

wederom weinig beweeging hadt, doch de droog-

te in de Mond en Keel was grooter en aanhou-

dender dan in de voorgaande dagen , zonder dat

het Hoofd of Gezigt 'ep door ontfteld werden. Ik

ordonneerde de Patiënt, agt dagen lang met de

zelfde Gifte voort te gaan , om alsdan van haaren

Staat te oordeelen.

Ifc heb zelf het Aftrekzel van de BeiUdona wil-

len gereed maaken, om my te verzekeren dat het

behoorlyk was gedaan. Ik koos de mooifte en

beft gedroogde Bladen uit, daar ik het Vatagtig

draadje, 't welk zig langs de rug van 't Blad uit-

ftrckt, als ook deszelfs zydclingfe deelen , van

affcheidde , houdende niet dan het Vezelagtigc

voor het befte, dewyl ik altyd ondervonden heb,

dat het Aftrekzel, met deeze voorzorg bereid,

zagter werkte.

Ik beval de Patiënt aan , naauwkeurig een ge-

voeglyken Levensregel in agt te neemen, dien

ik haar voorfchreef: te weeten, dat zy alle da-

gen, een Uur na het neemen der Gifte van het

Aftrekzel j eenigc Kopjes Thee kon drinken, en

dat zy 's morgens tot Ontnugtering gebruiken

moeft een dunne Melkpap van Befchuit ; *s mid-

dags en 's avonds goed Voedzel, gelyk Sappige

Moeskruiden, zagte,rypeVrugten,Eijeren uit den

Dop, ligt Brood , Sop van Kalfsvleefch of Hoen

;

en zig voor zekeren tyd onthouden van Vleefcli

en
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cn Vifch, vooral van raauvve zoute Koft, Wyn
en Sterken Drank: kunnende ons wit Bier^ dat

£en foort van Gerftedrank is, voor de dorft ge-

bruiken. Zy nam dit alles behoorlyk in agt.

Geduurende de agt dagen, dat zy twee Kop-

jes genomen hadt van het Aftrekzel, ieder mor-

gen; heeft zy geen kennelyke ongefteldheid ver-

nomen , behalve de droogte van de Mond en Keel:

de Steekingen en de Hitte van 't Gezwel waren

reeds zeer verminderd. Derhalve bepaalde ik de

Gifte van het Middel op drie Kopjes, waar in 6

Greinen gaan van 't Blad, om dus zonder fchroom,

tot aan de volkomen Geneezing toe, te vervolgen.

Dewyl nu de Droogte 3 door deeze Gifte ver-

meerderd ,in onze Patiënt byna het eenigfte Toe-

val was, dat haar Ongemak baarde, zo moeft men

daar raad voor fehaffen. Het Lohoch rubrum Fiil-

leri , en Miicslago Sem. Cydon. met Syrtip. Moro-

r//m gemengd, bezorgde haar veel verligting. Om
haare Hardlyvigheid , welke diestyds grooter was

dan ooit , weg te neemen ,
gebruikte zy 's avonds,

nu en dan eens, wanneer zy te Bed ging. Pulp.-

CaJJ/a met Syr. Violar. of Pilletjes uit Spaanfchc

Zeep en Rliabarber, en fomtyds een Lavement,

naar dat het noodig was.

Ten einde van drie Weeleen was de knaagen-

de Pyn in het Bord geheel verdweenen , en 't

Gezwel fcheen zagter en egaalder te zyn: haar

Water was zo fcherp, dat het den Doorgang, ja

de Huid zelfs, daar het langs liep, Vcllcloos, en

VI. Deel. X 3 zulko
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zulke Vlakken in het Hembd maakte, die men

'er niet uit kon krygen met het gewoonc Zeepzop.

Deeze aanmerking , welke men miffchien nog

jiiet gemaakt hadt , heeft my het denkbeeld ver-

fchaft om te oordeelen dat de Belladona , door

haare byzondere Eigenfchap , niet alleen had aan-

getaft en t'onder gebragt de Kankeragtige befmet-

ting, welke in haar Bloed heerfchte en de Borft-

klieren befloeg , maar ook dezelve door de Pis-

wegen had weggefleept ; op gelyke manier als

het Kwikzilver , een Specificum in de Venusziek-

te, derzelver Vcnyn bepaalt, verbetert en uit-

looft, 't zy door de Kwylklieren of de andere

Loosplaatfen.

Van dien tyd af kwam alles op een goeden

weg", de Pynen keerden niet weerom, de Eet-

]uft herftelde zig ; de Pis nam haare natuurlyke

hoedanigheid weder aan en werdt zonder moeite

geloosd. In deeze gefteldheid liet ik haar toe,

's middags een weinig Kalfsvleefch en Riviervifch

te eeten.

Drie Maanden daar na , bevond ik het Gezwel

een derde part geflonken ; het fcheen tot ver-

fcheide Klieragtige Lighaamen van één gegaan te

zyn. Door dien goeden uitflag aangemoedigd,

poogde ik, om den tyd der Geneezing te verkor-

ten, de Patiënt een tweede Gifte van het Af-

trekzcl , tegen den avond, te doen inneemen,

maar zonder goed gevolg : de droogte, in tegen-

deel, wierdt overmaatig, en duurde tot na mid-

der-
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dernagt: de Appetyt ging over en de Slaap was

afgebroken. Ik deed haar een dag uiddieiden

met het Middel , en hield my vervolgens te vre-

de, de voorgeftelde order te volgen.

Op de zesde Maand was het Gezwel twee

derden verkleind 'en op de negende byna verdwee-

nen : niettemin bleef dit Borft gezwollener dan

het andere. Ik liet den Pleifter wegnccmen , en

in plaats van dien het Zwaanen-Vel leggen , om
de doorwaafeming van dit Lighaamsdeel te ver-

meerderen. Ook ordonneerde jk , dat zy nog

twee Maanden zou aanhouden , doch alleen om
den anderen dag , met de zelfde Gifte van het

Aftrekzel.

Ten einde van de twaalfde Maand oordeelde ik

het ongeftelde Borft in alle opzigten gelyk aan 'c

andere en de Verharding was t'eenemaal weg.

De Vrouw bevondt zig geneezen , en blyft in

goede Gezondheid, federt twee Jaaren, dat zy

reeds opgehouden heeft dit Middel te gebruiken.

Aanmerkingen

omtrent de

Belladona, Cicuta en de Kanker.

Drie Zaaken Iiebben de Geneezing van deeze

Vrouw door 't gemelde Kruid begunftigd ; haar

Slymagtig geftel, de naauwkeurige Levensregel,

dien zy onderhouden heeft , en de Behandeling.

VI. Deel. X 4 Pa
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De Ondervinding heeft my geleerd , dat do

Belladona meer of minder ontroering maakt, naar

de Temperamenten en Gefteldheden van de ge-

nen die ze gebruiken. Zodanige Onderwerpen,

die driftig , aandoenlyk en teer zyn , aan Opfty-

ging of Benaauwdheden onderhevig, Bloedryk en

Oalagtig, ondervinden 'er ligtelyk gaande en ko-

mende Duizeligheden , vermindering van 't Ge-

zigt ,
gebrek van Eetluft , ophouding der Ont-

ladingen , en een zeer groote droogte van in de

Mond en door de geheele Zvvelgpyp; daar ande-

ren, van een Slymig en Zwartgallig Tempera-

ment, geen ander Ongemak gevoelen , dan de

gezegde droogte, die onvermydelyk is , hoewel

2,eer veel gemaatigd,

Jn de eerften is het, dat de Geneesheer meer

voorzigtigheid gebruiken moet, en met meer be-

fchroomdheid te werk gaan, door de Gifte van

't Aftrekzel te verkleinen , en met naauwkeurig-

lieid den gevoeglyken Levensregel in agt te nee-.-

men , die meer gefchikt moet zyn naar het Mid-

del dan fiiiar het Temperament van den genen,

dien men behandelt : anders worden de Kookin-

gen gcbrekkelyk; daar komen Ongefteldheden in

het Bloed en de Vogten; men haalt zig nieuwe

Toevallen op den Hals en belet of vertraagt de

Gencezing; ook dient men, op dat de Belladona

haar agting niet verlieze , dezelve geenszins op

de Proef te ftellen in een al te zeer gevorderde

ICanker , daar een volkomen famengroeijing en

aan-
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aanliegting met de nabuurige deelen plaats heeft.

Ik ben decze wegen meer dan eens gepafleerd

,

veeleer om noopens de werking van het Middel

pnderrigting te krygen , dan , om 'er een groote

jiuttigheid uit te trekken. Ik weet dat de ge-

leerde Lambergen, na deszelfs ontdekking,

'er vier mede genezen heeft , en hy bekent in.

fommigen niet geflaagd te zyn; zonder twyfel,

om dat de Kwaal op die wyze te zeer verouderd

was. Het is boven alles te verwonderen, dat

een zo werkzaam en opvliegend Middel
,

gelyk

de Belladofja is , door aanhouding van 't gebruik

de fcherpe Pynen van de Kanker verzagt (^n tot

bedaaren brengt, zelfs die van de ongeneeslyke.

Om die reden is het, dat deeze Patiënten 'er be-

geeren gebruik van te maaken tpt aan het einde

van hunne elenden toe.

Tegenwoordig is men gekomen tot kennifTe

van de Ctcuta ^ ten opzigt van \ inwendig ge-

bruik derzelve: de wonderbaare uitvinding van

den Heer Storck. Dit Kruid verfchaft ons, in

zyn Sap, een ander zeer zagt en verwonderlyk

^pcificum voor deeze Kwaal: tot een Extrakt

uitgewaafemd , bevat het eene oploffende, door-

dringende en ftillende kragt ; maakende bygevolg

een zeer kfagtig Middel uit , tegen 't Knoeftge-

zweljde Kankeren verfcheide andere Ziekten,waar

van de Autheur in zyne Verhandeling gewag

piaakt , zonder iemand eenig Ongemak te veroor?

VI. Deel. X 5 zaa-
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zaaken. Het fchynt zelfs , als of dit Kruid uit

de duifternis voortgebroken ware , om in 'c alge-

meen te willen uitblinken boven de Belladom^

daar deeze niettemin andere voordeden fchynt te

hebben in zekere omftandigheden , alwaar de Ci-

cuta geen uitwerking gedaan heeft. Zie hier een

blyk daar van.

' Ik heb dit Jaar een Geeftelyke Zufter gezien,

van ^6 Jaaren oud , die tot een uittrlle gebragt

was door een fchrikkelyke Kanker, welke haar

rcgtcr Borft befloeg. Het Kankerig Venyn hadt

die eigenfchap , dat het uit het diepfte van de

Zweer deedt opfchieten een Spongieus Vleefch,

met een zo aanmerkelyken voortgang , dat het

in de tyd van drie Maanden een Gezwel hadt

voortgebragt , ter dikte van twee groote Mans

Vuiften. Nieuwe diepe Zweeren befloegen den

geheelen omtrek van dit Gezwel, en deedcn 'er

cen ongewoone veelheid Hinkende , rottige Et-

ter uit voortvloeijen. Daar volgde een algemee-

ne ontbinding der Vogten , welke in 't kort de

Lyderes deedt fterven.

De Cicuta is daar regulier gebruikt, zo in

Extrakt als in Stooving, van het begin af dat

de Kanker begon door te breeken . en een lan-

gen tyd agtervolgd ; doch het was zonder vrugt,

de Kwaal wierdt erger : men kon ze niet tot

ftaan brengen. Zou in dit laatfte Geval, en al-

le anderen van dergclyke natuur , de Bellada-

nu
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ffa niet den voorrang moeten hebben iji 't ge-

bruik?

De Waarneeming, welke de geleerde Heer
Amoreux heeft medegedeeld in zyn ver-

fiandige Brief over 't inwendig gebruik der

Belladona C*} » kan verder tot bewys dienen
,

om aan dit Kruid den Voorrang te geeven van
de Cicuta , in de zo even gemelde Soort van
Kanker.

Het was een Kanker aan 't Borfi: van een

Vrouw, door uitwendige oorzaak verwekt, op
een verbaazende wyze verzwooren door het op-

leggen van een broeijende Pap; verder van
kwaade merktekenen , zeer gevoelig en pyne-
lyk, met opfchieting van kwaad Vleefch uit den
bodem. De groote affchuwelyke Zweer wierdt

met een Stoofmiddel van deeze Plant , dat door
Pynftillende dingen verzagt was, behandeld, en
dit gelukte zo voorlpoedig, dat, ten einde van
een Maand , onder 't opleggen van eene bekwaa-
me Pleifter, de Wonde volkomen tot een Lid-

teken was gebragt.

De Ckuta , niettemin , heeft op haar beurt

ook niet gemankeerd in het doen van won-
derbaare uitwerkingen op zodanige Kankers,

daar

(*) Dezelve is geplaalft in het Jomml (i( Medceine,
&c. de Juillet 1760.

VI Deel.
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daar zy direkt werdt dienftig bevonden te

zyn.

Ik heb een Brief gelezen , dien een Advokaat

van Leuven, den i September des Jaars 1760,

aan eene Dame van zyne Vrienden fchreef (*),

belangende een zeer groote en zonderlinge Kan-

ker, welke een Burgeres van die zelfde Stad,

federt een geruimèn tyd , aan 't Borft kreeg.

Deeze Vrouw, zegt hy, waar van Gy my ty-

ding vraagt , is volmaakt genezen , en heden

voor de eerfte maal te Kerk gcweeft. Verfchei-^

de Maanden was zy door de Geneesheeren en

Heelmeefters , als ongeneeslyk, verlaten geweeft,

uit hoofde dat het Gezwel tot zulk een trap was

aangegroeid , dat zy geen Middel willen ^ in ftaat

ora hetzelve -te doen verflaan. Dewyl men,

niettemin, de Cicuta als een uitmuntend Sfecifi-

€um voor deeze Kwaal erkende, maakte de Pa-

tiënt daar een naauwkeurig gebrlük van , en er-

langde een gunftigen uitflag. Daar kwamen
zwartagtige Korften op het Gezwel , die wel

dra alle de hardigheden van het Borft befloegen,

en gevolgd werden van een Etter , welke de

vereifchte Affcheiding te weeg bragt : daar vie-

len Lappen af van verbaazende grootte, die eene

Won-

(*) Let , dat deeze Advokaat van de Hiftorie der

Kwaaie onderrigt was , door den Heelineefter , di^ üc

behandeld hadc.
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Wonde overlieten van verfchrikkelyke breedte

en diepte: de Etter wierdt goedaartig en de Na-
tuur bragt allengs de Heeling te wege.

Welk cene verfcheidenheid van werking heeft

zig niet geopenbaard in deeze twee Kankers, die

op gelyke wyze door de Ctcuta behandeld waren!
Mag men niet vermoeden, dat het Kank^rig
Venyn, *t welk waarfchynlyk ten deele van een
Knaagende, ten deele van een Rottige Eigen-
fchap is, niet altoos van de zelfde geaartheid zy?
By voorbeeld, indien een deezer twee vereenig-

de Scherpheden het andere in hoeveelheid over-

treft, of dat zy zig famengevoegd bevinden met
een andere Soort van Scherpheid, welke in 't

Bloed plaats had ; ik onderftel eens, een Scheur-

buikige, zo zal het Kankerig Venyn min ofmeer
veranderd zyn van natuur ; deszelfs voortbren-

ging zal verfchillen, en zyn Sfecificum^ niet juift

gefchikt zynde naar zyne hoedanigheid , zal de
zelfde Gevolgen niet hebben.

Men heeft opgemerkt , dat de voordeeligfte

Geneezingen van de Kanker, door Middel van
de Cicuta,éiQ genen zyn geweeft, daar zig Gan-
grasneufe Korften geopenbaard hebben; het fchynt

dat aldaar de Rottige Scherpheid de Knaagende
overtroffen heeft ; 't geen men regt tegenftrydig

bevindt met de Belladom.

Heeft men , buitendien , niet dikwils in de
Praktyk waargenomen, dat de Scherpheden van

VI. Deel. an-
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andere Ziekten verbafteren , en dat derzelver al-*

lerbeproefdfte Spec'ificum foniwylen gebrekkig zy

geweeft ?

Wien is ook onbcwuft^ dat 'er geene Specifica

bekend zyn, die niet wel eens gemankeerd heb-

ben; 't zy uit hoofde van een Vermenging met

andere Kwaaien, of van een verborgen Gebrek,

of wel, wanneer het Temperament en de Ora-

ftandigheden het Middel in zyne werking belem-

meren ?

BoERHAAVE Verhaalt het Geval, van eert

Jongman, hebbende de Venus-Ziekte in den hoog-

Jften graad, dien men op een geregelde wyze be-

handeld hadt met het Kwikzilvcr , door de Kwyl-
kuur, zonder dat dus de Ziekte weggenomen of

belet werd door te dringen in de zelfftandigheid

der Beenderen , om die inwendig te knaagen.

Zulks niet tegenftaande , hadt deeze beroemde

Geneesheer den Patiënt zo volkomen tot herftel-

ling gebragt met een fterk Afkookzel van Pok-

hout, 't welk dezelve tot zyn gewoonen Drank

gebruikte , vergezeld van een ftrengen Levens-

regel, en gevolgd van Zweeten door de Vlam

van in brand geftoken Brandewyn; dat hy fterk

en vlug, en, getrouwd zynde. Vader van ee-

nige Kinderen is geworden (*).

Morton getuigt dat de Kina^ het grootftc

Sp-

(*) Tra^. de Lue y^pbrodijïeca, in fine.
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Speetficum in de Afgaande Koortfen, hem in dee-

ze Ziekte te leur gefteld heeft , fchoon hy het-

zelve in genoegzaame veelheid , en op verfchei-

derley manieren toebereid , had ingegeven , en

dat de Kamillebloemen die zelfde Koorts, in wei-
nige dagen, zonder eenige wederinftorting ge-

nezen hebben (*).

't Is derhalve alleen maar de zaak, dat men de
geaartheid van de Kanker wel onderfcheide door

behoorlyke overweegingen , voorenaleer men het

een of ander van deeze niciuvc Specifica, de Be/-

iadonay naamelyk, en de Cicuta; daar tegen ge-

bruike, indien men 'er een gelukkig Gevolg van
verwagten wil en al de vrugt van trekken, die

men verlangt.
;

(*) Dt varia Febris Intfrmittentis genio. Hifi. 29,

H.

T"^^!

VI. Deel. BE^



B E R 1 G T
VAN DE GENEEZINÖ

VAN EEN

KANKER IN 't borst,
DOOR 't gebruik VAN DE

B E L L 4 DO N A,
MET EENE NIEUWE MaNIER,

OM DIT Middel te bereiden,

doordenHeer

M A R T E A U,
Praktifeerend Doctor te Auniale in Vrankryk.

{Rscueil de Medecine , Chirurgie, &c. Janv. IJÓli

p. II.)

ZO het onvoorzigtig is onbedagtelyk Genees»-

middelen aan te neemen, die men tot dus

verre voor Vergiftig heeft gehouden ; zou het

minder zodanig zyn, dezelven te verwaarloozen ^

wanneer eerlyke Luiden , die de bevordering der

Geneeskunde eeniglykbe-ieveren, en, zonder ee-

nig tnzigt van Perjoonlyk belang , dezelven ver-

breiden met die opregtheid , welke de Gevaaren

niet kan ontveinzen, en daar door zelfs aan hun

Verhaal een Kenmerk van Waarheid geeft?

Welk
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Welk eene tegenlpraak hebben de Braakmidde-

len niet ondergaan ? Wat zou 'er van dit voor-

treffelyk Geneesmiddel zyn geworden ^ indien

een al te fchroomagtige voorzigtigheid de behoed-

zaame Proeven, die men 'er van konde neemen,

geheel had kunnen beletten ? Even zo zou het

zyn met de Be//a./ona, indien men gehoor gaf aari

de Stem van 't vooroordeel en de dwaaUng, die

tegen deszelfs gebruik zig verheft

!

Ik heb lang gefchroomd my daar van te bedie-

nen, 't Gezag van een der vermaardfte Genee^-

heeren des Ryks maakte my bevreesd ; hy laak-

te volftrekt , en zonder eenige bepaaling , alle

beproeving ten dien opzigte : hy verzekerde my
zelfs, dat verfcheide van zyne Confraters reden

hadden van berouw over hunne ftoutheid in 't ge-

bruiken van dit Middel. Een Dame uit onze

nabuurfchap vermeerderde de eeril:e fchrikken,

die men my op 't Lyf gejaagd hadt. Eer dat zy

zig deedt Opereeren door den Heer de la Fayej
hadt zy de Belladona probeeren willen : de ge-

nen, die belang in haare Gezondheid hadden, ver-

haalden haar verfcheide voorbeelden van Vrou-
wen, wien dit Middel, naar men zeide , het

Hoofd duizelig hadt gemaakt. Hoe groot moeft

myne ontfteltenis zyn , na zulke ftcllige verzeke-

ringen van een byna onvermydelyk gevaar ? Ik

.

overwoog, niettemin, dat men zo ver gekomen

was, van zonder gevaar het Bytend Sublimaat in

Ie geeven. Ik had zelf eene zeer kenbaare Ve-
VI. Deel. Y nus-
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nus-Ziekte genezen met vyf Greinen van dit Ver-

gift, volkomen ontbonden, gefiltreerd, en ge-

duurende veertig Dagen gebruikt ^ by agtfte dec-

len van een Grein , in twee Pinten van een Zweet-

dryvende Drank. De Patiënt genoot thans fe-

dert drie Jaaren een volmaakte Gezondheid.

Waarom zoud' ik niet , met de allerftiptfte voor-

zorgen, een Middel gebruiken durven, dat min-

der gevaarlyk was dan het Sublimaat ?

Zodanig waren myne overweegingen. Ik nam-

eindelyk een befluit. Verzekerd van my niet

bloot te zullen ftcllen aan eenig verwyt, door de

onvoorzigtigheid van myne toediening, raadpleeg-

de ik de Scheidkonftige Ontleeding van de Bella-

donam de Matiére Med'icale van den Heef Geof-

FROY, die daar in een maatige veelheid erkent

van een Sal ejjeniiak Tartareum^ vereenigd met

een nog grooter veelheid Ohiim acre Narcoticum,

Myn eerfte zorg was , om dit Kruid , zo veel'

d'oenlyk zou zyn, te ontblooten van de Vergif-

tigheid deezer Beginzelen, cf ten minfte hetzel-

ve te verbeteren. Myn tweede oplettendheid

was , hetzelve in Tinktuur te bereiden , zo dat

ik 'er de Defts trapswyze van vergrooten of ver-

kleinen kon. Een agtlle deel van een Grein was

myn eerfte. Proef. Dit werdt van een Hypochoft-

driac!ish.r\g gebruikt, zonder iets goeds of kwaads'

daar van te belpeuren. Een half Grein hadt, in

de hevige Hoeft van een volflagen Teering, een

gevolg, boven myne verwagting. Het deedt de

:Per-
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j'èrfoon weder Slaap genieten , en begunftigde

de werking der Balfamieke Middelen grootelyks.

Ik liet 'er een half Grein van inneemen door een

jonge Dogter , die , fchoon haare Stonden heb-

bende op haar tyd, het regter Borft veel groo-

tér dan het flinker hadt, doorzaaid met Klieren

en Vaatjes, die als Knoeftagtig verhard waren:

zy voelde *er hevige Steekingen in , die by de na-

dering en geduurende de Stonden toenamen. Dit

Borft, voor 't oveKge, hadt niets Kankeragtigs.

De Tinktuur van Belladona, by druppelen toege-

diend,, van een half Grein tot de veelheid van

twee Greinen toe, verdreef deeze Toevallen ^ die

men niet dan by de jonge Meisjes, of by de ge-

nen die haare Stonden niet of niet behoorlyk

hebben, ontmoet. Door deeze Gevolgen aange-

moedigd, vond ik, in de voorleedene Herfft, ge-

legenheid om dit Middel voor te ftellen ter Ge-

neezinge van een verholen Kanker, en nam de-

zelve waar.

Mademoifelle de Fauterem^ reeds vyf-én-veef-

tig Jaaren oud, belpeurde, in de Maand Augus-

tus 1756, dat zy aan 't regter Borft een Knob-

beltje had, ter grootte van een Erwt) waar iri

zy van tyd tot tyd fcherpe Steekingen kreeg,'

liiaarmet tuflchenpoozingen van veertien Dagen

of drie Weeken. Twee Jaaren gingen zonder

ongeruftheid voorby , terwyl de Klier allengs in

grootte toenam ; maar, in de Maand Maart 1759?.

werdt dezelve , door de droefheid over ^t verlie-

VI. Deel. V 2 zeil
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zen van haar Man , fchielyk grooter en geduurig'

Pynelyk, zodanig, dat zy de mlnfte beweeging

niet kon maaken met haar regter Arm , zonder

zeer hevige Steekingen : zy kon niet ruften op

de Slinkerzyde : de Pyn benam haar zelfs deri

Slaap bykans t'eenemaal. In de Maand Jiily ee-

ne Reize van zeftig Mylen hebbende moeten

doen , werdt de Pyn daar door nog vinniger ge-

maakt: de Patiënt pleegde raad en gebruikte, om

den anderen dag, Middelen om te verflaan, die

fterk Purgeerden, den Appetyt wegnamen, de

Slaapeloosheid vermeerderden, en haar totKwy-

ning bragten. Een tweede Reize van dertig My-
len, in 't begin van Augu^us , ftortte deeze Dame

in den aHerdroevigilen tocftand. Zy vroeg te

Ahhevtlli raad aan den Heer Boüllon , een

Praktizyn, die het vertrouwen waardig is, dat

men in zyne Provincie op hem ftelt. De Eüer

hadt reeds de grootte van een Ganzen-Ey. Hy
raadde aan, dezelve weg te neemen. Ik werd

'er den 13 September hj geroepen, en ftond op de

floodzaaklykheid van de voorgeftelde Operatie

,

(want de Scirrhus begon zig naar de Oxelklieren uit

te breiden,) en de Patiënt was 'er byna toe ge-

refolveerd : maar tot wien zou men toevlugt nee-

men? ,Zy bcvondt zig volftrekt buiten ftaat om

de Schokking te verdraagen van een Rytuig, in

een Land daar de Wegen zo onbekwaam zyn.

De Heelmeefters van onze Provinciën maatigen

zig, onder den tytel van Heelkunde ^ de bedie-

ning



DOOR 't gpbrüik der JBe^ladona. 335

Tting der Geneeskunde aan, en hebben geen de

miöfte kennis of ervarenheid in Chirurgikaale Ope-
ratiën. Hoe zou men hopen mogen , veertien

dagen lang, in een Slot , een Heelmeefter zyn
^Verblyfte doen houden, dien men uit eenegroo-

te Stad had kunnen ontbieden?

Deeze zwaarigheden deeden de Patiënt beflui-

tfin, om nog verder de uitwerkingen der gemelde

verdunnende Middelen te beproeven. De Onder-

vinding van twee en een half Maand was nog niet

genoeg, om derzelver kwaad gevolg te doen bly-

ken» Ik vond my genoodzaakt daar mede aan te

houden, hoe wei ik de Indicatiën om te verfterken,

rufte te verfchafFen en de fcherpheid der Lymfha te

verzagten , niet uit het oog verloor. De verdun-

nende '5o///.r verplaatfte ik tegen de nagt , en

voegde 'er een half Grein Laudanum by, doen-

de 's morgens Ezelinne-Melk gebruiken. Dit
ging wel, doch de Patiënt bevondt zig niet be-

ter. Ik ftclde myne Tinktuur van Belladona

voor. De Waarneeming van den Heer Lam-
bergen verzekerde myn vertrouwen, dat tot

dus verre maar wankelende was geweeft. Door
de Bolus agter te laaten, had ik gefchecnen haar

in 't verderf te willen ftortcn; want men was 'er

altyd zeer mede ingenomen geweeft. Ik vreesde

de gelegenheid te zullen verliezen , om de uit-

werking van myne Tinktuur te bekragtigen : ik

verdroeg een kwaad dat ik niet beletten kon:
ponder' de Melk nji tQ laaten ftelde ik de Bell^in

VI. Deel. Y 3 don^
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dona op vyf Uuren 's namiddags: geduurende de

Maanden 'Oktober en November werdt 'er niet meer

van gebruikt dan een half Grein 's daags. Sedert

de eerfte Week befpeurde men, dat zy, als door

betoovering, eene Maagpyn wegnam, welke de

Bolus na zig fleepte, op de dagen als men 'er ge-

bruik van maakte, en dat zy de Appetyt deedt

toeneemen. Op 't end van November was de

IClier verkleind. Deeze beginzelen van een goed

gevolg verfterkten meer en meer myn vertrou-

wen, en gaven my regt, om op een befliffender

toon de wegneeming voor te (lellen van het Pur-

geermiddel , waar van men de kwaade uitwer-

kingen, welken het nu vier Maanden lang niet

opgehouden hadt voort te brengen
,

geenszins

ontveinzen kon. Men flapte 'er af, en ik had

het genoegen van myne Tinktuur alleen te ge-

bruiken, welker werking twyfelagtig had kun-

hen voorkomen, indien men met andere Midde-

}en aangehouden had. Alles werdt gebragt, tot

de Ezelinne-Melk 's morgens, de BellaJona 's na-

middags, en een half Grein LauJanum 's avonds.

Toen begon de Lyderes een waare verligcing te

gevoelen ; de vermindering van de hevigheid

liaarer Pynen , de wederkeering van een zeer

goeden- Appetyt en een gerufte Slaap deedt ho-

pe ontdaan : wy vermeerderden by trappen de

Gifte van de T'mciura Anücancroja , tot vyf-

vierden van een Grein, in de Maand December.

^en nam waar, dat, agt dagen voor den tyd

4er
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der Stonden, de Knurf haar eerlle grootte weder
aannam, om vervolgens kleiner te worden. Om-
trent Kerstyd was zy niet grooter dan een Noot;

maar den 3 January hadc de omftandigheid dit%

tyds haar weder in den eerften ftaat gebragt : zy
breidde zig weder uit naar de Oxelklieren j hoe-

wel met veel minder Pynlykheid dan te voören.

Ik begon alle hope te verliezen, en Mr. Bar-
RiÉ, Chirurgyn van Mantes , die de Operatie

ftondt te doen, hadt 'er den tyd yan bepaald te-

gen de Maand AfnL
De Tinktuur hadt tot dus verre nog geen Toe-!-

vallen te weeg gebragt, die door den Heer Lam-
bergen zyn befchreevcn. Geduurende-de Maand
yatiuary verhoogde ik de Gifte tot drie Greinen:

Tchoon ikjfedert den 3 van die Maand , het Lau-

dfinum agtergelaaten had , was de Slaap niet te

minder geruft: de Fyn hieldt by tuflchenpcozin-

gen op, jsn was den ^oyanuary geheel over. In

't voorft van Fehruary hadt zy de beweeging van

den Arm zeer vry, de Knurf was verkleind en

zwol niet meer kennelyk tegen de Wederkomfl:

der Stonden, Wy vermeerderden het getal der

Druppelen geduurig , zonder eenig Ongemak:
alles beterde hand over hand. Den 1 Maait kwam
de Roos in *t Borft, ten tyde der Stonden; waar

van ik de fchuld gaf aan een Scharlaken Lap, met
Urina bevogtigd , welke men federt eenigen tyd

gebruikte om 'er op te leggen : de hevige Fyn
veroorzaakte eqnige nagten Slaapeloosheid : de

VI. Deel. Y 4 Roos
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Roos duurde agt dagen, geduurende dcwelken ik

de Patiënt bragc tot één' Grein Bel/adona, terwyl

pene Aderlaating en Laxeermiddel voor de verhoo-

ging van de Giftc gingen. Wy kwamen allengs toe

het gebruik van elf Greinen, zonder iets kwaads

daar van te ondervinden , dan op 't allermcefl: een

droogte in de Keel, die een Kwartier Uurs duurde,

en zeer wel te verdraagen was, kunnende ook door

een Glas Water , met een weinig roode Wyn ge-

mengd , in een oogenblik weggenomen worden.

Op deeze manier is het, dat ik zo ver geko-

men ben, van de Kanker byna geheel te doen

verfmelten. Daar blyft maar een klein Knob-

beltje over, als een Turkfche Boon, en dit houdt

zig, in de zelfde grootte
,
geduurende drie Maan -

den , fchoon ik by de Belladona gevoegd heb een

Bolus Yü.n twaalfGreinen van den Wortel der Ci-

cHta , ^3 morgens voor de Melk. Zy heeft fe-

dert het begin ran Maart geen Pyn gevoeld

,

uitgenomen een ligte verdooving in 't Borft, by

't wederkomen van een tweede Roos, een Maand

na de eerfte. Deeze Dame heeft het geheels

Voorjaar en den Zomer doorgebragt met ver-

moeijende Wandelingen , en in de laftige bezig-

heid van Standclkruid uit te rukken. Indien iets

in ftaat ware om haare Steekingen weder op te

wekken, zouden het sekerlyk die geweldige poo-

gingen zyn geweeft. Zy heeft verfcheide Reis-

togten gedaan , langs zeer harde en rorapelige We-
gen: niets heeft haaren Appetyt kunnen wegne.e-

Uien
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tïien noch haaren Slaap verminderen : zy heeft

zelfs een welgedaantheid gekreegen , die zy te'

vooren nooit gehad hadt. Sedert de Maand ^w-

ny gebruikte zy Koeije-Melk, met Water ver-

dund, in plaats van de Ezelinne-Melk, die haar

ontbrak : zy hieldt met haare Geneesmiddelen

aan, zonder Ongemak. In de Maand September

kreeg zy,aan de Armen en 't Borft, kleine Puift-

jes met een groote' Jeukt verzeld,die verdwynen

en wederkomen. Zouden deeze door de Bella-

dona veroorzaakt zyn ? Zy zyn het zekerlyk niet

door het Poeijer van de Cjcuta. Ik heb Patiën-

ten , die 'er federt vier Maanden , in een veel groo-

ter Gifte , van gebruikt hebben , zonder dat hun

iets zodanigs is gebeurd.

Sedert dat ik de Stoovingcn met Urina heb

doen ophonden , heeft men het Borft flegts ge-

dekt met een Zwaanen of jonge Arends Vel. Dit

Plaatfelyk Middel agt ik alleen genoegzaam voor

een verholen Kanker.

Dit is een getrouw Verhaal van de werking

van dit Geneesmiddel. Moet ik my niet vleijen

met de hope van een volmaakte Geneezing? Het
zou fchynen, dat ik die had moeten afwagten,

eer ik deeze Waarneeming in 't licht gaf; maar

ik heb de begeerte niet kunnen tegenftaan, om de

zcdanigen van myne Confraters aan te moedigen,

die zig bevinden mogten in de Befluiteloosheid,

in welke my ?t Gezag hadt doen vervallen van een

yi. Deel. Y ^ groot
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groot Praktizyn , en het gantfch onzeker Berigt

van eenige doodelyke Gevolgen. Indien ik het

voordeel van de vermyding der Toevallen, wel-

ken de Hceren Lambergen en Darluc heb-

ben waargenomen, verfchuldigd ben aan de ma-

nier , op welke de Bslhdona van my bereid , of

op welke dezelve door my toegediend wordt;

js het dan niet myn pligt , bet Publiek liulks me-

de te deelen? In dit licht bw^cl^ouwd zynde,

zal men de Waarneeming niet te vroegtydig

agten. Buitendien \ men houdt het niet meer

voor Kanker, v/anneer 'er geen Pyn meer plaats

heeft.

Welke is de Manier van werking van dit Ge-

neesmiddel? Een Voorftel van veel belang, maar

nioeijelyk op te loffen. Daar zyn nog veel Ge-

vallen in de Praktyk noodig, om dienaangaande

een ontwyfelbaar oordeel te vellen. De Waar-

neemingen van de Heeren Lambergen en Dar-
luc zouden doen denken, dat de Belladona haa-

re aandoening eeniglyk maakt op de Vafte deelen,

waar van zy de Slingeringen opwekt, en die zy,

om zo te fpreeken, in ftaat ftelt tot affcheiding

van 't Kankerig Vogt. Uit die Waarneeming,

welke ik publiek maak, kan men zodanige Be-

fluiten niet haaien : zy geeft veeleer het denk-

beeld van een Smeltend Middel, 't welk de op-

hoopingen van Kaasagtige lympha aantaft , door-

boort on van langzaamer hand ontbindt. Ik ho-

pe
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pe dat wy door meer Waarneemingen in ftaat ge-

Iteld zullen worden om dit ftuk te beiliffen. Zou-

den de Geneesheeren met een onverfchillig oog

het Geneesmiddel kunnen aanzien van een Kwaal,

welke tot dus verre alle de toevlugten van de

Konft heeft te leur gefield? Moet de goede Uit-

zag der eerfte Proeven hun niet aanzetten tot

deszelfs Gebruik ? Welke verpligtingen zal de

Geneeskunde aan hun niet hebben , wanneer zy

door nieuwe Proeven zullen hebben medege-

werkt, om de Geneezingswyze vaft te ftellen

van een Ziekte, die de afgryzelykfte en de

hardnekkigfte is tegen de gewoone Hulpmid-

delen (*)?

De Waarneeming, die ik publiek maak, is de

eenigfte niet , welke, na de gelukkige poogingen

van de Heeren Lambergen en Darlüc, de

kragt der BeHadona tegen de Kanker beveiligt.

De Heer Collignon , een der bekwaamfte

Heelmeefteren van zyne Eeuw , heeft aan de O-
penbaare Zitting der Akademie van Amiens^ op

den 25 Auguftus laatftleeden, de gelukkige Uit-

werkingen meegedeeld van decze PJant , in eea

Kan^

(*) Neque eniin fatis ejfearhitror, ut fuccejjus particiih'

res, Jive Metbodi (ujuslihet, five etiam Remedii, Scriptis

prodantur, ft neque hoc neque illa univerjaliter , atque in

omnihiSj fcopum attingere deprehendatur. SycENHAii,
in Prsfatione, pag. 20.

VI. Deel.
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Kanker , veel aanmerkelyker dan die van Madq-

me DE FaUT E RE AU. „ Een Geeftelyke Zus-

„ ter van der Karmeliten Orde te Amiens, was

„ zo ver gekomen van dagclyks een Drachme

„ Belladoua. in Aftrekzel te gebruiken". (Die

Gift zal zekerlyk buitenfpoorig groot voorkomen,.

Ik zon 'er aan twyfelen , indien niet de Heer

CoLLieNON my in 't partikulier had beveftigd,

't gene hy in 't publiek hadt aangekondigd. Zyn

vrpomheid en opregtheid, die alle wantrouv/en

verbannen, laatcn my niet toe zyn Verhaal in

twyfel te trekken.) „ Deeze Geeftelyke Zus-

„ ter heeft geen Toeval ondergaan , en haar Kan-

5, ker is aanmerkelyk verkleind. Zy houdt aan

in 't gebruik van dit Middel , en heeft toege-

ftemd daar de Pilletjes van Cicuta by te voe-

gen, op voorwaarde, dat men de Gifte van

haar BelkDame niet verminderen zoude".

Ik kan dceze Waarneeming niet beter eindi-

gen, dan met een fchrandere aanmerking van den

Heer Collignon. De Belladom kan Gevolgen

hebben in de Gencezinge van zodanige Kankers,

welker voortgang langzaam genoeg is, om tyd

te geeven van de uitwerking van dit Specificum

te beproeven : maar, eifcht de voorzigtigheid niet

,

haar gebruik uit te breiden tot die Gevallen zelfs,

welken de Operatie onvermydelyk vercifchen ?

JJien wy niet dikwils , met leedwezen , on^e

Patiënten aan wederinftortingen onderhevig, na

cenc

5>

3?

I
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«éne Operatie die op de handigfte wyze is ver-

figt ? 't Is zeldzaam , dat het gebrek enkel plaat-

zelyk zy: 't hangt dikwils af van een min of

meer groote ongefteldheid der Vogten : de Extir-

fatie neemt niets weg dan de uitwerking en taft

de oorzaak niet aan, welke vroeg of laat haare

werkzaamheid oefent, 't zy aan het Hoofd, 'c

zy aan de Oxelklieren of in de Liefchen , ftellea-

de fomtyds haarc woede te werk op de Ingewan-

den. De Praktyk levert menigvuldige Voor-

beelden van deeze Verwandelingen van 't Kan-

kerig Vcgt, als een gevolg der Operatie. Het-

zelve aantallen voor en na de Operatie ; zyne

werkzaamheid krenken door 't gebruik - van 't

nieuwe Specificum : is zulks niet een voorzigtige

Handelwyze, 't beleid van een Heelmeefter waar-

dig , dien een lange Ervarenheid heeft geleerd ,

dat het Mes geen zeker Behoedmiddel is tegen

't wederkomen van dit Kwaad ? De Menfchlie-

vendheid vereifcht dan , dcezen weg in te flaan.

Thans blyft my over, hier de bereiding op te

gceven van myne Tinktuur, verfcheide maaien

door my veranderd , met oogmerk om dezelve

volkomener te maaken. Ik heb my aan 't vol-

gende Voorfchrift als het kragtigfte bepaald.

^. Belladonas, Unc. iv.

Menthae crifpse, Ukc. ii.

Croci Orientalis, Drackn. ii.

VI. Desl. ^ Mi^
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WHmtiJjïme concija inde in Matratium capacifji^

mum : Juperaffunde Spiritu: Vini Libras duas &
Spir. vol. Corn. Cervi

, fim Calca eliciti , TJnciam

fem. Rite obturato PeUiCuU Ovind aiit Vitulinê

Mafratio, eandem Pelliculam Acu prfora. Di-

gere per quatiior Dies in Balneo Maria , vigintt

i^uatiior gradthtis ad Thermometritm Keaitmurii

calido ; cola ; fortiter exprime ; expre/fum li-

quorem pondera
;

qitantitmque e duahus Libris defi-

derabitur , tantundem Spiritus Vini exprefjis Her-

his Jii^eraffunde ; cola denuo \ fortiter exprime ;

Mramqiie Colaturam mijcs ; Goffypio filtra , Vajè

rite coèpérto,

Deeze Tintctuur verdunt men ïn een' Aftrek-

zel als Thee van de Botrys Mexicana, of eenige

andere Plant, 't zy Hartfterkende ,. een Borft- of

Hoofdmiddel. Waar men ze mede inneeme doef

weinig tot de zaak; ik zou nogthans aan de Bo-

irys de voorkeur geeven, wegens derzelver Aro-

matieke Olie, die wel een Tegengift zou kunnen

zyn van de Oleum Narcoticum dér Belladona.

Wanneer men dit Voorfchrift volgt, zo bevat-

ten agt Druppelen van de Tinktuur de kragt van

een Grein Mentha , een zeftiende Grein Crocus , en

een agttle van een Druppel Spir. vol. Corn. Cer-

vi (*) ; zo dat men vier-en-zcftig druppelen gee-

ven-

(*) Ik onderftel met alle Geneeshceren , dat een
Druppel omtrent overeen komt «iet een Grein,
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vênde van de Tinktuu^ , of agt Greinen Belkdó-

na, niet meer dan één Druppel van 't vlugge Al-

èali en een half Grein Saffraan zal toedienen. Ik:

fnaak deeze aanmerking, tot geruftftelling ten op-

zigt van de vreeze, die men hebben mogt om-
trent het misbruik der vlugge Geeft. Öuxham
agt dat dezelve het Bloed ontbinde en gefchikt-

heid tot het Scheurbuik geeve , als men 'er een

dagelyks gebruik van maakt: maar niets derge-

lyks is daar van te vreezen, wanneer dit gebruik

zo maatig is, als ik hetzelve voorftel. Eveneens

beftaat het met de Saffraan, welker menigvuldig

gebruik zekerlyk te mispryzen zoude zyn,'

doch waar van de veelheid in dit Geval zo

klein is, dat het belachlyk zou zyn , over de

aanhouding van deszelfs gebruik zig ongeruft te

maaken.

Ik heb reeds , in navolging van den Heer
Geoffroy, gezegd , dat de Belladona veel O-
ieum acre Narcoticum bevat. Zonder twyfel is

het in dit gedeelte van derzelver Beginzelen, dat

de kragt van Fynftillinge huisveft die zy heeft:

het Water is geen bekwaam Menjiruam ^ om 'er

de kragt t'eenemaal uit te trekken : ik heb de

Brandevvyn verkoozen, in welke de gedeftilleer-

dc Oliën gemakkelyker te ontbinden en te men-
gen zyn: de Aromatieke Olie van de Mentha heeft

ïiiy bekwaam gefcheenen , om te helpen tot ont-

wikkeling van het Ohm Narcoticum , in het Mcn-
VI. De2l. ftruum
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Rruuni , 't welk ik dezelve aanbood : ten andcreïi

is zy een Cordiaal en bygevolg een Middel toe

verbetering van een Verdoovend Vergift, Men
kan by deeze Voordcelen voegen, dat zy de

walgelykheid en kwaade reuk van het Waterige

Aftrckzel wegneemt.

De SafFraan heeft een vluggen fcherpcn Aro-

matieken Geeft : daar is geen Scheikundige be-

handeling noodig om dien te ontdekken : hy open-

baart zig aan de reuk, wanneer men Pakjes, die

'er zekere veelheid van , w^el te famen gedrukt,

bevatten j los maakt ; alsdan doet deeze Geeft

niet alleen de Reukzenuwen fterk aan , maar treft

de Oogen byna zo zeer als de Sp/r. vol. Urtno-

fus : hy doet ze zelfs rood worden. Deeze

Geeft en de Cordiaale Kragt, welke dezelve

geeft aan de Salfraan , maakt dat men deeze Dro-

gery als een Tegengift van 't Opium aanmerkt,

en ik denk niet, dat zy om eenige andere reder?

komt in het Laud. Hq^. Sydenhamï. De overeen-

komft tuiTchen het Optum en het 01. Narcoticum

van de Belladona , heeft my zig doen verbeelden,

dat ik van de Saffraan het zelfde voordeel in my-

ne Tinktuur kon trekken.

Wat het vlugge ^Ical't belangt , iedereen

weet , dat hetzelve een fpeciaal Antidotum zy

van de Verdoovendc Middelen : daarenboven be-

vordert het de uittrekking der Olea EJJentialia^

waar mede het zig verbindt , en formeert een

foort
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l^ort van Zeep : ook is de Tinktuur van Bella"

dona op 't aanraaken zeer Zeepagtig.

Zie daar de redenen , die my hebben doen

befluiten om de Corrigenüa te voegen by de

Belladona. Ik zal my gelukkig agten , inge-

valle deeze Tinktuur het vertrouwen kan ver-

dienen van myne Confraters en van de Pa-

tienten, welker Pynen ik hope dat zy vcrlig-

ten zal.

Ik oordeel het zeer onnut, de voorzorg te

gebruiken , om Belladona te hebbeu , welke drie

of vier Jaaren is geplukt geweeft. Dewyl het

my voorleeden Winter verveeld hadt , dezel-

ve te Parys te betaalen tegen agt Litres het On-
ce, heb ik my in de Zomer bediend van de

gene, die in onze BoiTchen van 't Graaffchap

Eu groeit , en daar mede is 't my niet minder ge-

lukt. Zy groeit overvloedig aan 't Slot du Qi(es'

mi y niet ver van Foucarmont, by 't Dorp Camp-

muv'ilh , en by de Glasmaakeryèn van Coiirval

en Valdano'is. De Boeren van deeze Landftree-

ken is zy bekend onder den naam van Teux du

Diable s van wegen de zwartheid haarer Vrugt.

Het is niet onnut daar van kennis te geeven: om-
trent Parys is dit Kruid zeldzaam : men ontmoet

het niet dan te Chanülly^ en kan het uit deeze

Landen genoeg krygen , onder de gewoone be-

naaming. De gunftigfte tyd tot Inzameling is

omftreeks Sint Jan ; laater vindt men ze van de

VI. Deel. Z Plant-
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Plantluizen geknaagd, en zy wordt, gedroog<3

zynde, byna tot niets.

Eene weezentlyk onvermydelyke oplettend-

heid is die , dat men de Vrugten weg werpe,

wanneer men ze wat laat in de Zomer plukt:

want deeze zyn doodelyk. De Heer Geof-
FROY brengt 'er verfcheide Voorbeelden van by.

Ik kan 'er dit byvoegen van een Heer uit die

Land, wien twee of drie Greinen daar van op

den Oever des Doods gebragt hebben , en zyn

Broeder , die een grooter veelheid daar van in-

genomen hadt , is 'er door om hals geraakt.

H.

VER-



VERHAAL
VAN DE

GOEDE UITWERKINGEN
DER

SCHEERLING
OF

DOLLE KERVEL
ï N DS

KLIERVERHARDINGEN;
DOOR DEN Heer

M A R T E A U,

Praktizserend Doktor te Awnale.

(Journal de Medecine, Chirurgie, &.c. Fevr. 1761. p. 121.)

AL EX IS, een Koopman van 't Vlek Hortwi,

in Pikardie, heeft federt den Ouderdom

van veertien Jaarcn Kliergezwellen gehad aan

den flinker Voet. Hy ging op Krukken : vyf

of zes gaten gaven, geduurende den tyd van drie

Maanden , een kwaaden Etter uit. Hy genas,

maar de Voet bleef gezwollen.

VI. Deel. Z a Te
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Te Kerst5''d des Jaars 1758, deedt de Scro"

fhuhiije Stof den regeer Arm aan. Hoc waren ,

naar oogenfchyn , maar Vuurige Puiftjes ; d-och

zy vermenigvuldigden zig fchielyk en leverden

Zweeren uit, die, naar maate dat de ecrfte ge-

nazen , van anderen gevolgd werden : de Ver-

ettering was niet dan Wey- of Slymagtig ; daar

was eene wanluftigheid vooraf gegaan; de te-

genwoordige (laat ging met bitterheid van

den- Mond , Oprufpingen en Walgingen verge-

zeld. Zekere Vrouw leid' 'er een Blaarpleifter

op , en deedt, door middel van eenige opdroogcn-

de Kruiden, de Zweeren met loopen ophouden;

't fciierpe Vogt fchoot op de Maag, en bragt

,

geduurende drie Weeken , deezen ongelukkigen

in 't grootfte gevaar; vervolgens wierp het zig

op den flinker Voet , zyn oude Zitplaats in de

Jongheid, alwaar het zig verfcheide uitgangen

maakte, dire tot verligting ftrekten van de Maag.

Eenigen tyd daar na bevondt zig de rcgter Hand

weder aangedaan , welke langduurig kwynde

zonder hulp.

De Heer Mantel^ Prioor van Hornoi^ door

Hefddaadigheid bewoogen , liet my den 5 yul^

laatftleeden haaien. Ik bevond den Opper-Arni

uitgeteerd ; den Onder-Arm bleek , bol en zeer'

gezwollen ; de Handpalm gt-ankylojeerd en door-

boord met veele Fijiukuje gaten , welker bree-

de Randen gezoomd waren met Spongieus Vleefch.
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Jn de gelieele Arm was geen de minfte bewee-

ging en maar een zeer flaauwe in de Vingeren:

die van den V-oet was een weinig vryer, doch

.alleenlyk ten opzigt van de buiging en uitftrek-

king: het Aangezigt was bleek: de Patiënt hadt

geen Appetyt: hy voelde de veranderingen van

'het Weer van te vooren : de Arm was lam.

Ik vond niets beters te beproeven dan de Pil-

letjes van Cicuta (*} , die ik maakte met het on-

geklaarde Extrakt en het Poeijer der Wortelen,

ïk fchreef ze voor, ter Gifte van 4 Greinen te

beginnen, met order om allengs te vermeerde-

ren. Den 2,9 Sepemher was de Patiënt gekomen

tot 54 Greinen, zonder eenig Ongemak. Het
Gevolg was zo gezwind , dat hy zig in ftaat be-

vond om den Oogft waar te neemen, fchoon uit-

geteerd zynde door eene Kwyning van agttien

Maanden. Deeze Geneezing is zo veel te zeker-

der de uitwerking van de Ctcuta^ om dat hy geen

ander Middel gebruikt heeft , waar op men ee-^

nig bedenken zou kunnen hebben. Ik heb alleen-

lyk een verdunnend Purgeermiddel ingegeven,

federt de eerfte Dagen van yuly. een geweldige

dunne Afgang, daar door veroorzaakt, deedt my
op myne hoede zyn , en in 't vervolg heeft de

Cicuta het werk verrigt van een zagt Laxeermid-

del:

(*) Dit is de Latynfche Naam van 't Kruid, dat mea
In 't Nederduitfch Scheerling of Dolle Kervel noemt,

yi. Deel. ^ 3
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del : zy maakte twee- of driemaal 's daags Af-

gang , en deeze Pilletjes
, geliolpen door eene

Stooving van Cicuta, zyn genoegzaam geweeft

om de Scrophileuje Zweeren in den Grond te ge-

iieezen. Zy waren, den 29 Sepemher ^ altemaal

gQ-ckatrijeerd ^ na eene behoorlykeEttermaaking;

de Patiënt zag 'er gezond en frifch uit, met een

fleurig gelaat , en hadt een zeer goeden Appc-

tyt; de Opper-Arm was weder wel in 'c Vleefch:

hy liep en fpon : hem bleef niets over dan eene

Ontfteeking in de Oogleden,cnhy hadt de Hand-

palm ^Q-ankyloJeerd\ welk Gebrek niet te helpen

ware ; maar de bevvcegingen van den Arm kon

hy zeer bekvvaamelyk verrigten, uitgenomen die

van de buiging , uitftrekking , aanbrenging en af-

voering van 't Gewrjgt. De Voor- en Agter-

overkanteling gefchiedden ook wat moeielyk , doch

de verandering van het Weer maakte niet meer

cenigc de minfte aandoening. Hy heeft my voor

cenige Dagen laaten zeggen , dat hy een goede

Gezondheid bleef behouden.

In de Maand ^^///y werd ik geraadpleegd door

eene Juffrouw van Amtens ^ oud vyf- en -dertig

Jaaren , welke alle de Klieren van den Hals ver-

hard waren, zo dat een derzelvcn, onder ande-

ren, omtrent de grootte hadt van een Vuift.

't Gebruik van die zelfde Pilletjes deedt een zo

vaardige uitwerking, dat, drie Weeken daar na,

haar naauwlyks een Gezwel overbleef ter groot-

te
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fes van een klein Hoender- Ey. Naderhand

heb ik geen gelegenheid gehad, om ze weder

te zien.

De Heer de Villard was naar Forges ge~

reisd wegens een .Geelzugt , die gevolgd ware

op een Lever-Kolyk,en vergezeld ging met een

algemccne Verharding in dat Ingewand. De
"Wateren, die hy daar federt een Maand ge-

dronken hadt , toen ik .gelegenheid kreeg om
hem te zien, hadden maar weinig verligting aan

hem toegebragt, doch deedenmeer lüLwerking,

wanneer hy gebruik maakte van Zeep en Pillet-

-jes van Cicuta. De Verftopping van de Lever

,bevündt zig op zyn Vertrek, in de Maand Sep-

teniier^ byna tot niets gebragt, maar de Geelzugt

was niet verdweenen, zynde de Kleur flegts een

weinig helderer geworden. Ik heb vernomen,

dat op zyne t'huis-Reize, in de nabuurfchap van

Lizieux , de fchokkingen van het te Paard ryden

hem eene dubbele Anderendaagfe Koorts veroor-

zaakt hadden. De verafgelegenheid heeft my be-

let den toeftand te verneemen, waar in hy zig

naderhand bevonden heeft.

Deeze Waarneemingen zyn ten minfte genoeg-

zaam om te bewyzen, dat de C'icuta geen Ver-

gift iSj dan door de hoeveelheid; dat zy, in een

gemaatigde Gifte, een zeer goed Geneesmiddel

kan zyn, en ik ken 'er geen, 't welk dezelve

evenaart , in de vernieling ;van het Scrofhukus

VI. Deel. Z 4 Ye-
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Venyn. Van de wegneeming der verftoppinge

van de Lever kan ik met zo veel zekerheid niet

fpreekcn , dewyl haare werking in dit geval ge-

holpen werdt door de Staalwateren en de Zeep,

welke men weet een Spcificum tot Ontbinding

van de Gal te zyn.

Een Vrouw, gekweld met een monftreus groo-

ten Scirrhtis aan de Lyfmoeder , maakt tegen-

woordig, federt twee Maanden, gebruik van

Pilletjes van C'tcuta , en van de Belladona. Het

kwaad is zo groot en zo verouderd , dat ik reden

heb om geen 't minfte Succes te verwagten van

die Middelen. Deeze Geneezing zoude, indien

zy mooglyk ware , derzelver triomf zyn 1 Zy
houdt ten minfte met bet gebruik aan , zonder

cenig kwaad Toeval , en dit 's genoeg , om der-

zelver beproeving in een wanhopige Omftandig-

heid te wettigen.

WWVWWvww

o N«



ONDERZOEK
NAAK. DE

OORZAAK
DIE HET

TARWE-GRAAN,
IN DEN HALMj bederft EN ZwART

MAAKT,

met een berigt wecens de mid-
delen om dit verderflyk

Kwaad voor te komen.

(Meefl getrokken uit eene Verhandeling over dat

Onderwerp, waar door de Heer Tillet, Be-

flierder van de Munt te Troijes in Champagne,

den Prys behaald heeft by de Koninglyke

Akademie der Letterkunde, VVeetenfchap-

pen en Konden te Bourdeaux ; en uit eene

tweede Verhandeling over die zelfde

StofFe, welke genoemde Heer, als

een gevolg der Eerfte, nader-

hand heeft uitgegeven.}

HEt was in den Jaare 1750, dat de Akade^

mie van Bourdeaux , uit eene lofFelykc

Zugt, om zodanige Stukken op te helderen, daar

het Menfchdom een wezenlyk belang in heeft,

de gemelde Ziekte , die de Tarwe dikwils op

het Veld zo deerlyk aantaft, ten onderwerp der

VI. Deel. Z 5 ge-



356 Onderzoek naar de Oorzaak die de TarWj

geleerde Verhandelingen overgaf; en, in deMaani}

Oktober des Jaars 1751, begon de Heer Tillet

zyne Proefneemingen , die hy gcduurende de

Jaaren 1752, 1753 en 1754 vervolgde. Eer wy
vcrflag van dezclvcn geeven , moeten wy onzen

Leczer de zaak zelve , d^iar het om te doen is

,

wat nader onder het oog brengen.

Daar zyn vcrfcheide Ziekten, die het Koorn

op 't Veld dikwils aantallen, en die men tot hier

toe al te veel met raalkanderen verwart, en als

gelykfoorcig befchouwt. Dezelve zyn egter niet

alle even gevaarlyk, en voor een oplettend oog

Ugtelyk te onderkennen. Wy zullen ons tot die

Ziekte alleen bepaalcn, welke het byzonder On-

derwerp onzer tegenwoordige Verhandeling uit-

maakt , en welke wel verdient, dat men 'er

naauwkeurig agt op geve , en eenige moeite tot

derzelver afweering aanwende; omdat de Heer

TiLLET door eene duidelyke Rekening heeft op-

gemaakt, dat het gebruik zyner hulpmiddelen te-

gen deze Ziekte den Landlieden het twaalfde ge-

deelte hunner Oogden , die door dezelve thans

verlooren gaan , kan befpaaren.

„ Het is die Ziekte dan , waardoor de Tar-

„ we, terwyl zy haare uiteflyke gedaante, en

„ haar Huidje of Badje in zyn geheel behoudt,

5, in een vet.en.Z'-doariagiigStofvQim^Q^^ wordt,

„ en, wanneer zy ter degen droog is, ligtelyk

„ van het ondcrfi: van -haar ICasje losgaat. Dit

„ noemen wy het Zwart .of Vertmljemd Koora^'i

het
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het . geen men wel moet ondcrfcheidcn van Mis-

dragen en Brand of Roerig Koorn , daar het door-

gaans mede verward wordt.

Men begint, voor het einde van den Bloey,

de verftgevorderde Halmen onder die geenen,

welke met de Ziekte befmet zyn , reeds te on-

derkennen. Zo lang de Aairen in haar loof of

omflag zyn beflooten ; zelfs terwyl zy geheel

voor den dag komen, vermoedt men geen gebrek

in de Plant: de Stoel is regt en verheven, en

de Bladeren gemcenlyk gaaf: maar, wanneer het

Koorn bloeit, dan doen zig de vermolfemde Aai-

ren kennen aan eene blaauwagtige kleur; deKas-

jes, die het Graan bevatten j zyn meer of min

gevlakt met kleine witte Stippen : de Graankor-

rels zelve zyn grooter , dan zy natuurlyker wy-
ze moeften wezen , en donker groen ; zo lang zy
deze kleur behouden, blyven ze aan het onderft

hunner Kasjes vaftzitten, gelyk gezonde Graan-

korrels : hunne Stofvezelen QStam'ma^ laager ge-

plaatft, en als aan de zyden vaftgeplakt , zyn kwy-
nende en half verwelkt, en als men die vermol-

femde Graankorrels opent, zo geeven zy een ftin-

kende lugt van zig, inzonderheid als men ze tus-

fchen de Vingeren te morfel wryft.

Zeer verfchillende zyn de Gevoelens, welke
verfcheide Schryvers over die Ziekte van de Tar-

we gekoefterd hebben. De voornaamfte, die in

aanmerking komen, zyn Theophrastus, Jan
Bauhin, de HeerenWoLF, Pluche, Du

VI. Deel. Ha-
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Hamel enBoNNET. Theophrastus oordeelt,

dat de gelegenheid van den Grond wei degelyk

in aanmerking moet genomen worden; en dat,

wanneer het Koorn groeit op Landen, die laag

zyn, en daar de Wind niet veel kan over fpeelen,

de Regen alsdan te lang blyft hangen in de Aairen,

en eene oorzaak van bederving wordt , zodra de

Zon helder op dezelven begint te fcbynen. Het Ge-

voelen van JanBauhin, een beroemd Zwitferfch

Geneesheer en Kruidkundige van de laatfte Eeuw,

verfchik wënig van dat van Theophrastus; of lie-

ver, hy doet bykans niets anders, dan dat hy de

meening van den Griekfchen Schryver open legt

en voor de zyne aanneemt. Maar hoe zullen

wy op deze wyze reden geven, waarom de hoogfte

plaatfen van fchuinfe of hellende L-anden, die met

Tarwe bezaaid zyn, even veel Zwart Koorn leve-

ren, als het allerlaagft gedeelte der zelfde Vel-

den?—En is het daarenboven wel te vermoeden,

dat de Regen zo diep in de Aairen doordringe, die

door hun Loof of omflag zo geheel omwonden , en

binnen hetzelve zo wel beflooten zyn ?— DeRog
eindelyk, daarmen wel andere Kwaaien, maar nooit

Korrels onder befpeurt, die tot een Zwart Stof ver-

molfemd zyn ; zou die zo veel beter in (laat zyn

,

om aan de famenwerkende oorzaaken van Regen

en Wind te wederftaan, die men zo doodelyk voor

de Tarwe onderftelt?

De Heer Wolf fchryft de Ziekte, daar wy van

handelen , aan eenc Wanftalligheid toe; dat is- , aan

eene
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cene gebreklyke gefteldheid der deelen van hec

Koorn, waardoor de omloop van het vrugtbaar Sap

gefluit en opgehouden wordt. Dit Sapdus geftuit,

flaat aan 't rotten in de Plant, en wordt daar eene

oorzaak van bederving.— Maar hoe komt het dan

weder by, dat 'er aan die Graankorrels, die van

binnen vermolfemd zyn, geen uitwendig teken zy

te belpeuren y \ welk een ftilftand en rotting van

het vrugtbaar Sap te kennen geeft? Zy behouden

fteeds hunne natuurlyke gedaante, en zien 'er ge-

noegzaam als gezond uit.

De Schryver van het Sclmnvtotieel der Natuur be-

merkte, terwyl hy verfcheide Graankorrels, die

met deze Ziekte befmet waren , onderzogt , ter zy-

de, of boven elk derzelven hunne Stofvezelen (6"/^?-

>«/««), die niet ryp hebbende kunnen worden, noch.

hun Stofwerpen ,
gevolgelyk dat beginzel des Le-

vens, het welk het Graan bevrugten, de Korrels

ontzwagtelen , en het Meel, dat 'er in is, volmaa-

ken moet , niet hadden kunnen verfchaffen.— De-

ze Waarneeming ftrookte genoeg met het geen wy
van den aart der Ziekte reeds gezegd hebben, en

verder zeggen zullen ; maar terwyl de Heer Plu-

che dus het Kwaad zelve alleen vertoont, geeft

dit ons dan ook licht, of wegens de oorzaaken, of

wegens de afweering en voorkoming van hetzelve?

De Heer Du Hamel ftelt eigenlyk flegts hec

Gevoelen van den Heer Tull voor , het welk hi

het wezenlyke met dat van Theophrastüs en

Jan Bauhin overeenkomt; de Heer Sonnet
VI. Deel. ver-
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verklaart zig bykans ook voor de zelfde gedag-

ten (*>
Maar behalven deze bekende Schryvers zyn 'er

nog vcrfcheide aanmerkingen over die Onderwerp

in h.Qi yoiirnaal van Verdun te vinden. Dan eens

wordt daar de oorzaak van het Kwaad bcfchouwd

als niet tot het Koorn zelve bchoorende, en de be-

reiding van het l^aad derhalven als nutteloos ver-

worpen. — Dan weder geeft men den oorfprong

van dit bederf op, als afhankelyk van het Zaad, en

ftelt de Bereiding noodig, als een behoedmiddel

tegen de Ziekte.— Nu worden 'er deze, dan we-
derom andere foorten van Meft als gevaarlyk ver-

oordeeld, of dezelve alle onverfchillig toegelaa-

ten. •— Terwyl de één fommige Nevels als nadee-

lig voor het Koorn vreeft, fchroomt een ander het

gebrek van Bevrugting, en een derde een allerfyn-

fteLymagtige Olie, die door de Zon in beweeging

wordt gebragt.

De Heer Til let geene genoegzaame voldoe-

ning in dit alles vindende,meendedoorzyne ver-

dere nafpooringen eindelyk de waare oorzaak der

Ziekte ontdekt te hebben in zekere Infekten , die

hy door middel van het Mikroskoop op de Tarwe
vondt. Hy onderzogtze met aandagt ^ om de plaats

hunner geboorte naauwkeurig te kennen, om te

"weeten wat Voedzel zy gebruiken , wat nadeel zy

ge-

(*) Vergelyk het III. Deel deezer Uitgezogte Verban'

delingen. Bladz. 54—56.



ïnihsnHalm, bederft en- zwart maakt, ^i

gcvolgelyk aan het Koorn toebrengen mogten, eiT

wat overeenkomft dit nadeel had met de Ziektey

die het Voorwerp zyner betragtingen was. Do»-

na eene menigte Waarneemingen bevondthy, dat

men deze Diertjes ten onregte met dit bederf der

Graanen befchuldigen zoude jen bclloot verder met
het grootfteRcgt,dat 'er geen ander Middel ware,

om dit verdervelyk Kwaad in 't Koorn grondig te

kennen, of 'er eenige hulpmiddelen tegen uit te

vinden, dan eene groote menigte Proeven met al-

le moogelyke voorzigtigheid te neemen. Duidely-

ke Proeven zyn dan de Grondflag van alle Rede-
neeringen en verzekeringen van onzen Schryver

;

DuitkfyAe Proeven, waar op hy deeze Waarheden
in 't vervolg ontwyfFelbaar geveftigd heeft. „ Dat
5, de gewoone oorzaak der Ziekte in het Stof der

„ bedorven Graankorrelen te zoeken zy ; dat de al-

„ lergaaffte en gezondfte Korrels , wanneer men
if ze met dien Molfem of dat Stof der bedorve

„ Korrelen zwart maakt, door eenefchiclyke be-

„ fraetting en inwendige mededeelinghet Vergift

„ van deze ontvangen; dat deze gezonde Korrels

„ dus door dat zwarte Stof der andere inwendig

5, befmet zynde, op hunne beurt ziekelyke Aai-

„ ren of befmetteen bedorve Korrels voortbren-

„ gen ; ofmet andere woorden, dat de Tarwe-aai-

„ ren, welke uit Korrels met dit zwarte Stof be-

„ vuild voGrtfpruiten, altoos wederom Korrels

j, bevatten, die geheel of tendeele vermolfemd
VI. Deel. v 7vn
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„ zyn , als zy tot hunne rypheid komen ; dat deze

„ op nieuws eene oorzaak van bederving worden

„ voor een volgenden Oogft, en dus het Kwaad
„ vereeuwigen; en dat eindelyk het Stroó zelve,

5, het welk die vcrmolfemde Aaircn heeft gedraa-

„ gen , iets Peftigs en befmettend hebbe voor het

„ Graan, dat 'er by komt en het aanraakt.".

Dit zyn de hoofdzaakelyke Waarheden, die

de Heer Tillet ontdekte door zyne menigvul-

dige en naauwkeurigc Proeven, waar van ik thans

verflag zal doen.

Vyf byzondere Stukken kwamen in aanmer-

king , die opgehelderd moeden worden , en tot

welker verklaaring de Heer Tillet zyne Ppoef-

neemingcn in de Maand Oktober des Jaars 1751

begon , en vier agtereenvolgende Jaaren voortzet-

te. De Natuur van den Grond , daar men in

zaait.— De foort van Meft, die men gebruikt—

,

De tyd wanneer men zaait — . De byzondere

Soort van Koorn^, welke gebezigd wordt . En,

eindelyk, deszelfs verfchillendc Bereidingen.

Om alle die Zaaken afzonderlyk op te helde-

ren, verkoos de Heer Tillet «en Stuk Lands,

dat ftil gelegen hadt, en één der befte van dien

oort was, om 'er Tarw in bouwen. Hier van

nam hy een gedeelte, dat vyflionderd en veer-

tig Voeten lang, en vierentwintig breed was: die

plek Gronds verdeelde hy in vyf gelyke deelen,

op eene wyze , zo als men hier nevens zien

kan.
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kan (*). Het eerfte vyfdc deel werdt met Dui-

Ten-Meft, het tweede met zeer vette Schaape-

Meft, het derde met Menfchen-Drck, het vier-

de met Paarden en Muil-Ezelen-Meft toegemaakt,-

en het vyfde geheel zonder Meft gelaten. Men
bouwde den geheelen Grond, als gewoonlyk voor

de Tarw gefchiedt, viermaalen, en nog eens on-

middelyk voor het zaaijen. Ieder vyfde deel des

Gronds werdt vervolgens over dcszelfs langte nog

we-

(*) Het geheele Stuk Lands werdt overlangs of in de

langte verdeeld in vyf gelyke deelen A. B. C. D. E.

Elli dier vyf deelen werdt wederom overdvjars ver-

deeld in vier gelyke deelen, die wy met de naamen varï

Eerfte , Tweede , Derde en Vierde dwars- deelingen

beftempelen. Dus krygen wy derhialven twintig Vakken.

Nogmaals werdt elk vyfde deel A. B. C. D. E. over-

langs verdeeld in zes gelyke Portiën , die wy afgeftipt,

en van onderen met i. 2. 3. 4. 5. 6. getekend hebben;

dit maakte zes Bedden in ieder Vak , en over het geheele

Stuk honderd en twintig Bedden.

De Meft was, na de eerfte Verdeeling, in vyf gelyke

Portiën, over elk derzelven gelykelyk gefpreid , zo als

hier wordt aangewezen. Dit was reeds gefchied , eer

men de Onderdeelingen maakte.

De order van het zaaijen ging in dezer voege toe. Op
den eerften dag bezaaide men N". i. van het vyfde deel

A, N''. I. van het vyfde deel IJ, N". i. van het vyfde

deel C, N°. i. van het vyfde deel D, en N». i. van het

vyfde deel E, van onderen tot boven over de geheele

langte van het Land. Op den tweeden dag handelde men
op dezelfde wys met alle de Nommers 2., op den derden

dag met alle de No. 3. , en dus voleindigde men het zaai-

jen in zes Dagen.

Gelyk men dus dagelyks over vierderleie foorten van

Meft,
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wederom verdeeld in zes gelyke deelen , en in

vier over zyne breedte ; zo dat het gcheele Stuk

uit twintig Vakken van zes Bedden, en dus uit

honderd-en- twintig Perken of Bedden beftondt.

Toen de Heer Til let deze verdeeling en toe-

bcreidzelen gemaakt hadt , bezaaide hy lederen dag

een Bed van elk Vak , of eene in de langte door-

gaande Strook van elk vyfde deel van zyn Grond,

m dus in 't geheel twintig Bedden ; loopende

ook

Meft, en tevens op een ongemen: Land zaaide, zo ge.

bruikte men ook alle dag vierderleie foort van Tarwe,
en wel in dezer voege.

Men begon eerft de Bedden van de onderlte of eerfle

Dwars - deeiing , met Zwart Koorn te be^aaijen ; by
voorbeeld: op den eerften dag alle de Nommers i. Men
bleef zig op dien dag tot de Nommers i. wel bepaalen,

maar veranderde , als men de eerfte Dwars- deeling was
doorgeloopen , van Tarwe, en zaaide in alle de Nom-
mers I. van de tweede Dwars- deeling, Koorn met Kalk
en Zee -Zout toebereid. Als men dus weder alle de
Nommers i. der tweede Dwars -deeling was doorge-
loopen, veranderde men wederom van Tarwe, en nam
zuivere en onbereide, die men in alle de Nommers i.

van de derde Dwars -deeling fmeet : waar van dus de
voorfte Bedden van elk Vak wederom bezaaid zynde,

men cindelyk Koorn nam, dat met Kalk en Salpeter was
toegemaakt, om dit in alle de Nommers ï. van de vierde

Dwars -deeling te fmyten ; en op gelyke wyze han-

delde men ten opzigte der Nommers 2. met die vier ver-

fcheide foorten van Koorn op den tweeden Dag en ver-

volgens.

De nette Proportie der langte en breedte hebben wy
niet wel behouden kunnen, het komt 'er ook, tot een
goedverftand der zaako, ter wereld niets op aan.

VI. Deel. Aa 2
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door elke verdeeling , die hy in de breedte ge-

maakt hadc , en die wy in hec vervolg Dwarsdee-

l'tfigen zullen noemen ; en zig bepaalende op den

cerllen Dag tot de N°^. i. van elk vytUe deel; op

den tweeden Dag tot alle de N'-'s. 2. enz. terwyl

hy het zaaijen egter telkens door eenige tulTchcn-

komende Dagen vervong, om het niet te fchielyk

op eikanderen te verrigten. Ondertuffchen werkte

hy , door deze manier van doen , in iedere zaai-

jing op alle de foorten van Meft , en tevens op

het ongemeft gedeelte van zyn Grond — . En
niet te vrede , met dus op verfcheide Tydcn, en

in Gronden die verfchillend waren toegemaakt,

te zaaijen \ zo bediende hy zig ook van verfchei-

de foorten van Koorn. De eerfte Tarw, die hy

gebruikte, was beftrooid en zwart gemaakt met

het Stof van vermolfemde Graankorrels; de drie

andere foorten, daar hy zig van bediende, wa-

ren uitgelezen Graankorrels , in goede Land-

Itreekcn en op goede Gerven gegroeid ; en of

met Kalk en Zcc-Zout of met Salpeter toebe-

reid, of in hunnen natuurlyken ftaat gelaten. In

het zaaijen nam hy deze order in agt. Hy liet het

bepoeijerde of zwartgemaakte Graan in de dertig'

Bedden van de benedenfte Dwarsdeeling, en dus

zo wel in de vier foorten van Meft , als in het

ongemeftc Vak werpen. Het Koorn , met Kalk

en Zee-Zout bereid , fmeet hy in de dertig Bed-

den der naafte Dwarsdeeling ; het Koorn , dat

zuiver en onbereid was, in de derde, en einde-

lyk.
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ï.yk dat gene , 'c welk met Kalk en Salpeter was
toegemaakt, in de bovenfte of laatfte.

Ieder foorc van Koorn dus in dertig naaft elkan-

dei leggende Bedden op verfcheide tyden gewor-

pen zynde, hadt hy dezen verfcliillenden uitflag.

Omtrent het midden van ^//«j', desjaars 1752,
begon men eene groote menigte vermolfemde Aai-

ren te befpeuren, op de dertig Bedden van de

onderfte of eerfte Dvvarsdceling, en bykans gee-

ne in die der andere verdeelingen. Korten tyd
daarna openbaarde zig de Ziekte zo zigtbaar ia

deze dertig benedenfte Bedden, en dezelve on-

derfcheidde zig zo duidelyk; fchoon zy
, gelyk

men heeft kunnen opraaaken , op verfchillende

tyden bezaaid en verfchillend toegemaakt wa-
ren ; dat 'er geen twyfel overbleef, of de oor-

zaak van het Kwaad , aan deze onderfte Rey al-

leen bepaald , was in het Zaad te zoeken. Deze
Dorzaak immers kon niet van eenige Nevel ko-

men ; want dan zoude zy zig gelykelyk over het

geheele Veld hebben uitgeftrekt; noch ook van de

Meft; want dan zoude het ongemefte Stukje vry

gebleeven zyn , en het Kwaad zig hooger op,

door de ganfche langte van het Land, gelyk de

Meft lag, hebben moeten uitftrekken ; noch ook
van den Tyd van 't zaaijen; want die was niet de

zelfde geweeft voor alle de dertig Bedden van

déze onderfte Dwarsdeeling , daar in tegendeel

op elk der twintig Vakken van het geheele Stuk

jcdcrcn dag een Bed bezaaid. was, en derhalven,

yi. Deel. -^^3 i»'



3758 Onderzoek naap. de Oorzaaic die de Tarw^

indien de Ziekte van den Tyd der Zaaijing was'

gekomen , dezelve zig onmoogclyk tot de onder-

fte Dwarsdeeling had kunnen bepaalen. Het was

deriialven blykbaar , dat de oorfprong van liet

Kwaad nergens anders, dan in het Zaad, te zoe-

ken ware.

En zodra men eenmaal dit Spoor gevonden

hadt, begon men verder te vermoeden: „ dewyl

„ de Korrels, die men in de onderfte Dwars-

„ deeling hadt gebruikt, zwart gemaakt waren

„ met MoUem van bedorve Koornj of niet dit

„ Zwart Stof een Vergift in zig raogt hebben j,

„ dat de gezonde Graanen befmetten kon ? ".

Men volgde die gedagtc, en men merkte daar

by aan , dat indien 'er in die andere Dwarsdee-

lingen eenige zieke Aairen waren, dit ligtelyk

daar van daan konde komen, omdat men altoos

hadt begonnen met het befmette Graan het eerfi:

te zaaijen, eer men het zuivere of toegemaakte

Koorn in den Grond bragt ; en dat
, gelyk de

zelfde Hand altoos de vier foorten van Graanen

hadt geworpen, het ligtelyk wezen konde, dat

dezelve , eens bezoedeld zynde door het zwart-

gemaakte Koorn , eenige Korrels van het gaa-

ve en gezonde had aangeftooken , zelfs fchoon

het bereid , doch vooral van het geen niet bereid

ware. Inderdaad men merkte op, dat op de

Bedden der derde Dwarsdeeling, daar dit on-

bereide Koorn gezaaid was , eenige Aairen

meer befmet waren, dan op de andere, daar

' ^ men
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jiieti het toegemaakte Koorn op geworpen hadt.

Zodanig was de uitflag der cerftc Proefneemin-

gen, die reeds genoegzaam fcheenen te bevefti-

gen, „ dat de Ziekte van het Zwart in 't Koorn

,, befmettelyk ware, en dat het Vergift in het

„ Stof der aangeftoken Korrelen huisveftede. '^

Maar om wegens een zo gewigtig Onderwerp

eene volkome overtuiging te bekomen , oordeel-

de de Heer Til let nieuwe en nadere Proeven

te moeten doen. Zyn voornaamfte oogmerk dan

ftrekte, om te onderzoeken: „ Of gaaf Koorn,

5, wel gevoed en in een volmaakten ftaat van

5, gezondheid zynde , ook vermolfemde Aairen

„ zoude voortbrengen ; om die rede alleen , dat

j, het zwart gemaakt werdt met het Stof der be-

j, dorve Aairen? En verder, of het Stroo

„ van het verraolfemd Koorn ook eenig deel in

„ dit alles had, en, of hetzelve, in de Meft

j, gebruikt wordende , de bcfmetting zoude kun-

„ nen overzetten aan het Koorn, dat in die Meft

j, gezaaid mogt worden?" — Eindelyk deedt

hy eenige Proeven op Dolik , Rogge , Gerft,

Haver, enz.

In de Maand Oktober des Jaars 1752, verkoos

de Heer Tillet een Stuk Lands, dat goed was

voor Tarwe, en verdeelde het in verfcheide Vak-
ken , omtrent zo als hy in 't voorige Jaar gedaan

hadt. Hy deedt vervolgens eene party uitge-

zogte Tarwe, van de fchoonfte en zuiverfte, die

ergens te bekomen was , in een afzonderlyken

VI. Deel. Aa 4 Zak,
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Zak, en nam alle moogelyke voorzorg, om zig

geruft te ftellen, dat 'er geen bcdorve Graankor-

rel onder ware — . Hy hadt een Hoop Meft be-

reid van Stroo, dat van vermolfemd, en een an-

deren van Stroo, dat van gezond Koorn geko-

men was. Bchalven deze twee hoopen Meft,

hadt hy eene party van het een en ander Stroo

doen fnyden j dat hy in twee afzonderlykc plaat-

fen bewaarde — • Hy haalde wat zuivere Tar-

we uit zyn Zak, en bepoeijerdeze met het Stof

^er vermolfemde Graanen; tcrwyl het cverigc

van dit Stof tot een ander einde bewaard wcrdt.

Na allen dezen toeftel ging hy op de volgende

wyzcn te werk.

Voor e?r^ zaaide hy op zommige Bedden van

zyn Veld, zuiver Graan uit zyn Zak genomen;

en dit bragt de fchoonfte Tarwe voort. Naau-

welyks was 'er hier of daar een vermolfcmdc Aaiv

onder te vinden. •

Vervolgens werden de andere Bedden toege-

maakt met de Meft van het gezonde Stroo, en

riiet het zelfde gezonde Graan bezaaid. Deze

gaven cgter wat meer bedorve Aairen. Buiten

twyfel, omdat dit Stroo, fchoon in het algemeen

gezond, voor epn klein gedeelte egter wel be^

fmet konde gewceft zyn door eenige bedorve

Stofjes van zync eige of van vreemde Aairen.

Wyders zaaide men het zuiver Graan op Meft,

(lic van verdagt Stroo was gemaakt j en men be-

merkte ten tyde d^s Oogfts, dat het getal der

zieke
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zieke Aairen veel grooter ware, dan op de ari'

dere Bedden.

2V« Vierden bragt men op een Bed, in plaats

van Meft, goed en gaafgefneede Stroo; men ver-

spreidde dit in een Voor van vier of vyf Duimen

diepte ; men zaaide het zuivere Graan daar in

,

en bedekte het met Aarde. En op dit Bed ver-

nam men niet meer dan twee kwaade Aairen.

'Daarentegen vondt men op een ander Bed, daar

men op gelyke wyze handelde , met dit onder-

fcheid alleen , dat het gefneede Stroo van vermoU

femd Koorn kwam , meer dan twaalfhonderd Aai-

ren aangeftooken.

Ten zesden werdt het zuiver Koorn , dat de

Heer Tillet hadt zwart gemaakt, op verfcheide

Bedden gezaaid, die meer bedorve Aairen uitle-

verden, dan alle de andere.

Toen ftrooide men , in Vooren van vyf of zes

Duimen diepte, het ftof van vermolfemd Koorn

,

en men zaaide daar vervolgens goede Tarwe in.

Het Zaad, dat op dit ftof viel, hadt het Vergift

wel ras ingezoogcn, en deedt eene groote me-

nigte kwaade Aairen voortkomen.

Ewdelyk plaatfte men op een ander Bed, op

den Grond van de Voor, een houte Regel of

famengevocgde Latten van een half Duim breed,

die de geheele Voor in de langtc doorliepen, en

dezelve in tv/ee Dcelen fplitften, Aan de eene

zyde van die Latten zaaide men zuivere Tarwe,
en aan de andere zyde maakte men een loopje van

VI. Deel. Aa 5 Stof,
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Stof, uit bederve Graantjes , langs de gehcelelang-

te van den Regel ; dus bleef de Tarwe een half

Duim van dit Stof verwyderd. Men bedekte al-

les zo voorzigtig met Aarde, dat het een en an-

der in zyn zelfden ftaat bleef leggen : en deze

Tarwe , door middel haarer Wortelen gemeenfchap

met dat Stof gekreegen hebbende , bragt kwaade

Aairen voort. Dus ziet men , dat alle deze

Agt Proefneemingen duidelyk aantoonen; „ dat

., de oorzaak van dit bederfeeniglyk in dit vergiftt~

?> S^ Stofy of jn het Stroa^ dat ^er van befmet is^ 16

„ zoeken zy.

Maar het geen de opmerking byzonderlyk ver-

dient, is: „ dat de Tarwe ofWeit alleen hier van

„ worde aangedaan , en dat die befmetting geen

„ vat hebbe op Rog , Gerft , Flavcr , noch zelfs

„ op Dolik , fchoon dezelve beft by de Tarwe

„ tiert ; fchoon dit Onkruid ook onderhevig is

„ aan eene vermolfeming , en eindelyk fchoon

„ het Stof, dat het door zync eige Ziekte,

„ maakt , de Tarwe befmet". Alle welke

Waarheeden de Heer Tillet uit veele andere

Proefneemingen heeft opgemaakt.

Gelyk nu alle de Proeven , die \vy tot hier

toe hebben bygebragt , in het open Veld , en op

eene grootc ruimte zyn genomen , zo zullen de-

zelve zekerlyk nog meer overtuigen , als ik *er

nog andere, die in een naauwer beftck genomen

zyn , en die 'er volmaaktelyk mede overeenko-

men j zal hebben bygevoegd.

ia
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In een kleinen Tuin , rondom tuffchen Gebou-

•^en gelegen, maakte de Heer Til let vier

Bedden, waar van 'er twee met Duiven-meft,

het derde met Varkens-meft werden toegemaakt

;

en waar van het vierde bleef in dien ftaat van

Grond, welken een Moes-tuin doorgaans heeft.

Op het eerfte zaaide hy uitgezogte Tarwe, maar

zonder toebereiding, en op de drie andere wierp

hy dit zelfde Graan , maar bereid met Kalk en

Ze€-Zout. De vier Bedden bragten niet een ver-

molfemd Aair voort.

In een anderen Tuin liet de Heer Tillet
een Greppel maaken van agttien Voeten lang, drie

en een half breed en negen Duimen diep; de

Grond van deze Greppel werdt geplaveid, gelyk

ook de kanten. Men vulde dezelve met Mos, die

men uit het Bofch gehaald en zorgvuldig geplukt

hadt, en die men 'er braaf in trapte. Men ver-

deelde dit Soort van Bedde in vier gelyke Deelen

over zyne langte; in het eerfte wierp men zwart-

gemaakt Koorn ; in het tweede uitgezogte Tar-

we, die met Kalk en Zee-Zout was toegemaakt

;

in het derde zuiver Koorn zonder bereiding ; en

in het vierde uitgezogte Graankorrels met Kalk
en Salpeter bereid. Deze verdeeling, ziet men
ligtelyk, was de zelfde als die, welke de Heer
Tillet hadt in agt genoomen in zyne eerfte

Proeven. Al dit Zaad eindelyk werdt met ee-

ne laag Mos, van twee of drie Vmgerendik, be-

dekt ; en toen goot men 'er eene genoegzaame

yl. Deel. hoe-
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hoeveelheid Water over, om het welte bevog-

tigen. In dezen ftaat van Vogtighcid werdt het

d®ür geduurige begietingen gehouden. Het

Graan fproot in korten tyd uit; zyne Stammet-

jes wierden allengskens fterker , zy ftonden de

ongemakken van den Winter door, en volgden

in de naaftkomende Lente , en geduurcnde den

Zomer, het 'gewoon beloop der Tarwe. In de

eerfte Verdceling openbaarde zig de Ziekte by-

kans in alle de Aaircn. Men vondt vooraan op

de tweede VerdeeUng eenige, die bedorve wa-

ren , buiten twyffel, om dat zommige Graan-

korrels van de eerde daar op waren gevallen j

maar het overige van deze Verdceling
, gelyk .

ook de derde en vierde , leverde geene eene

Jcwaade Aair ; waar uit men dcrhalven wederom

veilig magbefluiten: „ dat het noch aan den aart

„ van den Grond , noch aan eene hoogere of laa^

„ gere legging van het Land, noch aan de Vog-

„ tigheid , maar enkel aan een Vergiftig Stof zy

„ toe te fchryven , dat het Koorn van deze

„ Ziekte wordt aangetaft".

Men raag hier billyk vraagen; „ of het Stroo

„ van het verraolfcmde Koorn befmet zy door

„ eene inwendige kv;aade gefteldheid ; dan öl-

„ leen , om dat het door dit Stof is aangeftoo-

„ ken"? Dit is eene Vraag, die nog niet gemal^-

kelyk beflifi: kan worden. — In een (luk Lands ,

daar de Ziekte zig het meeft geopenbaard hadt,

|iet de Heer Tillet alle de Stoppels, die 'erop

fton-
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ftonden , met de Wortels uittrekken om ze ver-

volgens zo veel beter onder te kunnen krygenj

onmiddelyk daarna bouwde n>en het Land, en

ftolpte de Stoppels onder •, vervolgens zaaide men
'er zuiver Graan , en zonder voorafgaande berei-

ding in , en daar kwam op dat Land zeer weinig

kwaade Tarw, het geen fchynt te bewyzen;

„ dat het Stroo, 't welk niet bezoedeld is ge-

„ weeftmet Zwart (gelyk men dit bederf noemt,)

„ geen kwaad doet , fehoon het van bedorve

„ Koorn koomt". Maar in allen gevalle is het

den Boeren taamelyk onverfchillig , of dit Stroo

gevaarlyk zy uit eigener aart, of alleenlyk zoda-

nig worde door het Stof, dat 'er aan koomt

:

het is hen toch onmoogelyk om dit voor te koo-

men, dewyl dit Stof zig onder het dorfchen zo-

wel verfpreidde over het gezonde , als over het

verdagte of aangeftoken Stroo. Het eenigftebe-

hoedmiddel, dat men kan gebruiken , beftaat hier

in, dat men geen Mell van dit befmette Stroo

bezige, voor dat dezelve geheel verteerd is; om
dat dit Stroo dus, naar alle v/aürfchynlykheid,.zyne

fchadclyke eigenfchap verheft.

Ik zal de Proefneeraingen , die in de Jaaren

1752 en 1753 gedaan zyn , befluiten met een

Trek , die, terwyl dezelve ons tot de voornaame
zaak, die wy bedoelden op te helderen , zal te

rug leiden > tevens eenige levendigheid aan dit

droog en ernftig Onderwerp zal geeven. De
Karthuifers hadden een ftuk Lands ter zyde de

VL. Deei« Kamp,
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Kamp, daar de Heer Tillet zyne Proeven op

dcedt. Op zekeren dag, als hy zigvan een goe-

den voorraad van Zwart Stof voorzien hadt, zag

hy , dac deze Eerwaardige Paters hun Land mee

Tarw deeden bezaayen , en dat zy , niet gedaan

hebbende kunnen krygen, nog een gedeelte on-

bezaaid voor den volgenden dag hadden laaten

leggen. Des avonds derhalven , als al het Volk

weg was, gong hy derwaards en ftrooide op een

vry grooten plek al hec zwart Stof, dat hy nog

over hadt behouden : 's anderen daags kwam de

Daghuurder der Monniken zyn werk vervolgen

en afdoen. In de Maand van Juny gong de Heer

Tillet de Kamp dier Geeftelyken eens bezigti-

gen, en kon aan den flcgten ftaat der Aairen zeer

duidelyk bemerken , waar hy zyn Stof gefpreid

hadt. Als hy dit verfchil aan een der Broederen

aanwees , en 'er de oorzaak van vroeg , antwoord-

de hem deze zonder de minfte twyfeling: „ dat

„ die oorzaak zeer Natuurlyk en eenvoudig wa-

„ re: dat een kwaadaartige Wind of ftinkende

„ Nevel op die ftreek zou gevallen wezen'^

Men liet hem in zyne dwaaÜng, daar men mis-

fchien ook vergeefs getragt zoude hebben hem uit

te redden, „ Men zal my, vervolgt de Heer

„ Tillet, hier over moogelyk befchuldigen , en

„ voor een gevaarlyk Nabuur houden ; maar het

„ was my om het belang van het Menfchdom te

„ doen, en ik beoogde goed, zelfs terwyl ik

5, kwaad Jcheen te doen. Kwa^dJcheen te doen

» zeg
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„ zeg ik: want het nadeel was gering, en trof

„ daarenboven zulke Menfchen alleen , die van

j, het ondermaanfche los en vry , zig der We-
„ reldfche voor- of na-deelen niet bekreunen"!

In alle de Proefneeraingen, welke wy tot hier

toe hebben bygebragt, was het oogmerk van den
Heer Tillet, om het befte en uitgelezendfte

Koorn te befmetten , en uit de befmette Graan-

korrels een groote menigte bedorve Aairen te

doen voortkomen , ten einde dus het heimelyk

Vergift van het Stof, daar men ze mede bepoei-

jerd hadt , buiten allen twyfel aan te toonen.

Maar in de volgende Proefneemingen, die wy
thans verhaalen, ftelde hy zig een ganfch tegen-

ftrydig einde ten doelwit voor
, „ en wilde

„ fteeds de onzuiverfte en befmetfte Graankorrels

„ bezigen, na dezelve op verfcheide wyzen te

„ hebben toegemaakt , om 'er al het befmette-

„ lyke uit weg te neemen; en voor te komen,
„ dat zy de Ziekte mogten overzetten aan de

„ Aairen , die 'er uit fpruiten zouden. In één

„ woord, nadat hy het beginfel van het Kwaad
„ duidclyk had aangeweezen, poogde hy nu ee-

„ nige hulpmiddelen daar tegen uit te vinden."

Tot deze laatfte Proeven koos hy^ gelyk tot

de eerfte, een Kamp Lands, die bekwaam was
om Tarwe te draagen; verdeelde dezelve in ver-
fcheide Bedden , bragt 'er verfcheide foorten van
Meft op^ zaaide dan eens zuivere Graan en, dan
eens zulke, die met Mollem waren zwart ge-

VI. Deel. maakt
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iiiaakr, en dan wederom andere, die .door

tretfelyke toebereidfelen tegen de befmecting ge-

wapend waren. Het Koorn, met het Zwarte

Stof befmet, bragt op een dezer Bedden meer dan

een Derde bedorve Aairen voort; en zodanig-

zoude gewiflelyk ook het lot geweeft zyn van al-

le Bedden, daar dergelyke Graanen op geworpen

waren, zo men 'er dezelve zonder voorafgaande

Bereiding had op gefmeeten. Men nam derhal-

ven van dit befmette Graan , wiefch het zorg-^

vuldig in gemeen Water, en zaaide het op een

ander Bed. Deze waiTching alleen was niet ge-

noegzaam , om alle beginfels van bederf te wee-

ren , en men bemerkte nog vcrlcheide zieke Stoe-

len op dit Bedde — . Een der befte Toebereid-

zelen , en die geene onkoften maakte , was , dit

bedorve Graan in gemeen Zeepzop te walTchen.

Op de plaatzen , daar men Tarwe, op deze wyze

gezuiverd en bereid, gezaaid hadt ^ vondt men

zeer weinig bedorve Aairen . Het Kalk-wa-

ter , byna kookende op het Graan geftort , is ook

zeer nuttig bevonden. Een Bed, met dergelyke

Graanen bezaaid, bragt niets anders dan goede

Spruiten voort . Op een ander Bed wierp

men Zaad , dat met gemeen Zeep-water gewas-

fchen en met Kalk bepoeijerd was, en daar kwa-

men flegts zes ondeugende Aairen van voort :

terwyl men 'er niet één vondt op elf andere Bed-

den, waar deze Middelen eene volmaakt goe-

de uitwerking hadden ——. Die zelfde goede uit-

wer-
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werking werdt nu eens te weeg gebragt door

een aftrekfcl van Afch van groen Hout; dan eens

door Weed-Afch ; dan wederom door een Loog

van Souda; dan door Potafch-Water j dan door

Ilerke Pekel van ZeeZout j of eindelyk doorfter-

ke Pekel van Salpeter. Indien men nu met de-

ze elf Bedden dat ééne eens vergelykt, daar moer

dan een derde deel der Aairen op bedorven was j

indien men daar by eens in aanmerking neemt,

dat het Zaad voor alle de twaalf Bedden uit de

zelfde hoop bcfmette Tarwe werdt genomen , zo

moet men noodwendig overtuigd worden van de

deugd dezer hulpmiddelen.

Het goed gevolg van eenige andere toebereid-

felen w^as bykans even volkomen en onbetwift-

baar. Dan eens bediende men zia; van rottifi-e

Koe-gier Dan eens van de zelfde Pis met
ongelefchte Kalk vermengd — . Dan wederom
van rottige Menfchen-Pis; en dan eindelyk van
deze Pis met ongelefchte Kalk vermengd —

,

Zoratyds was het Mcft- Water; zomtyds dat

zelfde Water met Kalk ; op andere tyden die

zelfde Kalk vermengd met Geeft van Salpeter en

Rivier-Water , dat men hier toe bezigde. De
uitllag van alle deze Proefneemingen was fteeds

de zelfde— . Daar gafgezond en uitgezogt Koorn
nooit anders dan gezonde Korrelen : hier bragt

dat zelfde Koorn , met het Zwart bepocijerd,

zonder bereiding altoos bedorve Aairen voort,

VI. Deel. Bb tef-
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terwyl naaft hetzelve dit eige bcfmette Graan,

door middel dezer Bereidingen , zyn vergifc af-

lag, en niets dan goede Tarwe voortbragc.

Ondertuffchen ftaat hier aan te merken , dat

men alle deze verlcheide Bereidingen niet moet

gebruiken , dan na dat men het bedorvc Graan

verfcheide maaien met gemeen Water heeft af-

gewaflchen. Dit is eene voorzorg, die men al-

toos moet in agt neemen^ en daar men by elke

Proeve niet van behoefde te fpreeken. Nog is

hier ten dienfte van hen , die deze Pfoeven mog-

ten willen nadoen, eene kleine onderregting by

te voegen : dat naamelyk de Tarwe , die men een

jaar lang in het Stof der vermolfemde Graanen

heeft laaten leggen, daarom niet kwaadaartiger

is , of de befmetting fterker voortplant , dan of

men tlezelve flegts eenige dagen voor het zaaijen

had zwart gemaakt.

Onder de verfcheide Hulpmiddelen , die de

Heer Tillet aanwyft, zyn 'er , die met voor-

zigtigheid gebruikt moeten worden; andere, die

op verfcbille-nde foorten van Tarwe verfchillend

werken : andere eindelyk, die den Boeren te koft-

baar voorkomen.

Vooreerji ^ werken de Bereidingen met Loog

van Süuda of Pot-Afch te fterk op het Koorn;

zy talten 'er het kerntje van aan , en bederven

dus een gedeelte van het Zaad. Om zig hier van

te overtuigen, plaatfte onze Schryver eenige Kor-

relen
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i"elen van ieder gedeelte Tarw,dac hy verfchillend

hadt toegemaakt , in eene nette order , op eeni-

ge üukken Flanel, die wel met Water doortrok-

ken waren. Veele dier Korrelen, die in de af-

trekfels van Souda en Pot-Afch gevveeft Vi^'aren^

zwollen meer dan naar gewoonte; zy namen ee-

ne roodagtige kleur aan; het melkagtige Sap^ daar

zy van vervuld waren , ftolde een weinig , en

wierdt gelyk als geweekt Kryt; daar waren 'er

zelfs, wier Baftje van een borft , en alle deze

Korrels fprooten niet uit — . Laaten we ons

egter niet vrywillig berooven van alle de voor-

deelen , die wy van deze Aftrekfels hebben kun-

nen; dezelve zyn door zekere Byvoegfelen te

verzagten en te verbeteren , en alsdan van een

uitmuntend gebruik , om de befmetcing voor te

komen.

Vervo/gefis : het Zomer-Kooni is de Vermolfe-

ming meer onderworpen , dan het Winter-

Koorn; en waffchingen, die ten opzigt van het

laatfte eene volkome uitwerking hadden, geluk-

ten niet even eens voor 't Zomer-Koorn. Dit

vereifcht fterker hulpmiddelen ^ dan het ander, of

meerdere herhaalingen der zelfde waffchingen.-

'E'mdelyk'. fchoon de Boeren ligtelyk vier öf

vyf Stuivers kunnen befteeden, om een Schepel

aangeftooke Tarwe te bereiden, naardien zy dit

Schepel zeven of agt Stuivers minder j dan een

gelykemaat zuiver Koorn, zouden moeten geeven^i

VI. Deel. Bb 2 ter-
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tervvyl zy door deze Bereiding een even goed

gebruik van deze befmette, als van zuivere Tar-

we kunnen maaken, zo is 'er egter gecnc waar-

fchynlykheid , dat zy zig dier kleine Uitgaave

,

fchoon voordeelig, getrooften, en gebruik zullen

willen maaken van zulke toebcreidfelen , die hun

Geld moeten koften, vooral niet van die , welke

wat duur vallen; zy kunnen zig hierom bedienen-

van Zcepfop, waar van wy, na verfcheide voor-

afgaande waflchingen raet gemeen Water , den-

goeden uitflag gezien hebben •, of laaten zy zig

van rottige Pis bedienen, die koft hen geen

Geld, en doet het Zaad geen nadeel. Indien

egter zommige hunner van de eerfte Bereidingen

gebruik begeeren te maaken, zo kunnen zy die

zuiverende Aftrekfels zelve bereiden , en dus

goed koop bekomen. De wyze om dit te doen^

en de manier om 'er zig van te bedienen, kan in

het Werk zelf nagezien worden. Ik verkies 'er

niet van te fpreeken, omdat 'er zedert door an-

dere eenige verbetering, zo ik meene , in ge-

maakt is , daar wy rn bet vervolg miiTchien wel

eens eenig verflag van zouden kunnen doen —-.

Dat men zig ondertuffchen^ laat ik dit nogmaals

raaden , van gemeen Zeepfop, met of zonder

Kalk, van Koe-Gier en Menfchen-Pis bediene^

en men zal 'er aanmerkelyke voordeden van be-

komen. ''-%^

Het geen wy dan tot dus verre gezegd heb-

ben,
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ben, bewyft, meene ik, onbeCwiftbaar , dat het

Stof der bedorve Tar-w-Korrelen de oorjprong zy van

deze Ziekte^ en dat Vr oufe'ilbaare hulpmiddelen

tegen zyn.

Laat OHS e-u nog twee of drie bedenitingen

hier tegen te berde brengen en oplolTen, en de
zaak zelve hier door tevens een nieuw ligt by-

zecten.

„ Waarom , vraagt men , zyn 'er op een Land

,

„ daar niets dan goede Tarwe gezaaid is, altoos

9, eenige vermolfemde Aairen te vinden"?

Om dat het, hoc zorgvuldig men ook het Zaad

verkieze, bykans onmoogelyk zy, dat 'er niet

eenige vermolfemde of ten rainften ziekelyke

Graankorrels onder zouden loopen. Maak zel-

ve een Schoof van de befte Aairen , die gy vin-

den kunt , daar behoeft 'er maar een onder te

wezen , die twee of drie vermolfemde korrels

heeft, het Stof, dat die bedorve korrels onder

het dorfchcn over het Stroo en 4e overige Tar-

we fprciden , is genoeg , om zeer veele andere

korrels aan te ftceken. „ De Moliem , ver-

„ volgt de Heer Tillet, koomt niet van zel-

„ ve in oHzegewcften voort ; het is eene Ziek-

5, te , die ons vreemd , en van elders door be-

„ fmetting overgebragt is : in dit opzigt gelyk

„ aan eene ylTelyke en (helaas !) al te gemee-

„ ne Ziekte , die , toen zy eerft in Europa

„ kwam , voor eene Volks -ziekte werdt ge-

VI. Deel. Bb 3 hou''
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„ houden , welke door eene kwaade gefield-

„ heid des LngEs veroorzaakt ware ; terwyl men

j, heden zeker weet, dat dezelve niet anders

„ voortkoomt , dan door mcdcdeeling van het

„ Vergift, dat een befniet Voorwerp in zig

„ heeft , en dat , indien men dit beginfel ecn-

„ maal volitrektelyk verdryven konde , die Ziek-

„ te door geen ander toeval zou veroorzaakt

„ worden". Even eens is het met deze Ziek-

te onder 't Koorn ook gelegen. En gelyk

het zelfde beginfel van befmetting wyders in de

Venus-ziekte het één Voorwerp aantaft, en het

ander vry laat, of dezelve niet even zwaar treft;

zo bemerkt men ook , dat de korrels van de

Tarw, die men even veel heeft zwart gemaakt,

alle niet den zelfden indruk van het gift ontvan-

gen, en dat onder die geenen , die 'er van aan-

geftooken worden, zommigen Stoelen voortbren-

gen, die volftrekt bedorven zyn, terwyl in an-

deren het bederf zig flegts tot eene of eenige

weinige Aairen uitftrekt
;

ja niet zelden zig tot

enkele korrels bepaalt. —^^ Het hangt , onder

eene menigte Menfchen , die voor de Venus-

ziekte gelykelyk zyn bloot gefield , van hun

Temperament of natuurlyke gefleldheid geheel-

lyk af, dat dit verfchrikkelyk kwaad of zyne ge-

heele uitwerking bekoome , en al het onheil ver-

oorzaake, dat het kan te wege brengen, of dat

het flegts eene ligte en kortftondige Kwaal ver-

wek-
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wekke, of eindelyk geen nadeel altoos verrig-

te. Flet zelfde heeft wederom in de vermol-

feming van 't Koorn plaats ; het komt alleen op

den eigen aart der Graanen , en op de byzon-

dere gefteldhcid hunner kernen aan, of het Stof,

daar men ze mede zwart maakt, geene nadee-

lige uitwerking akooszal doen, dan dezelve flegts

gedcekelykj of eindelyk in zyn volle kragc te

weeg zal brengen.— En deze vergelyking en op-

heldering ftck ons in ftaat, om ecne andere Te-

genwerping, zo niet op te loffen, ten minften

kragteloos te raaaken.

„ Indien die befmetting van het Zwarte Stof

„ inwendig in de korrels doortrekt, derzelver

„ kcrntjes aantaft, en de wortels befiiiet ; hoe

„ komt het dan , dat een Stoel Tarwe , daar dit

5, Vergift , geduurende zeven of agt Maanden
,

„ in huisveft
, geene uitwendige tekenen daar

„ van aan de Stammen of het Stroo vertoone,

„ terwyl hetzelve de Korrels reeds in de Aai-

„ ren bederft en verteert , al eer die nog volko-

5, men geformeerd zyn"?

Die Tegenwerping vervalt van zelve, wan-
neer men agt geeft op het geen 'er dagelyks in

het Menfchelyk Lighaam omgaat. Wanneer ie-

mand van de Ziekte, daar wy ftraks van fpra-

ken , wordt aangetaft , wordt dan zyne ganfche

Machine, zyn geheel Lighaam niet ontfteld door

het vergiftige Stof, dat 'er de oorzaak van is ?

VI. Deel. Bb 4 Ter-
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Terwyl dit Kwaad zig egter tot zekere deelcn

van zyn Lighaam alleen bepaalt, en zig zeiden

elders openbaart.

Ik zal hier zelf nog eenc -aanmerking; waa-

gen , die ik meen dat hier eenig nieuw ligt aan

geieven, en de genagte van myn Schryver nog

fraaijcr vertoonen zal. 't Is niet het Stroo, 't is

de Korrel , 't is het kerntjc alleen , 't welk het

beginfcl van vrugtbaarhcid voor de Tarwe bevat,

en waar door de Plant haar geflagt (om zo te

fprceken ) voortzetten en vereeuwigen moet.

Gelyk nu de gemelde haatelykc Ziekte byzon-

derlyk die deelen aantaft, welken de Natuur ons

tot dat zelfde einde heeft gcgeeven , en ons of

buiten ftaat Helt , om ons Geflagt voort te zet-

ten , of die befmetting ligteljk op onze ongeluk-

kige Kinderen overvoert , zonder dat zy zig al-

toos uitwendig aan die rampzaalige Voorwerpen

vertoone ; eveneens taft de Ziekte der Tarwe

het beginfel des Levens aan, en laat het Stroo

onaangeroerd, of verandert het ten minllen zo

weinig, dat zulks der Menfchen opmerking voor

als nog ontfnapt zy.

Even weinig Gronds heeft dan eindelyk ook

de vittery, die men tegen den Heer Tillet
zoude kunnen maakcn. „ Dat hyjnaaraelyk, de

„ Ziekte zelve, en de wyze van Befmetting zeer

„ wel hebbe aangewcezen , maar niets van de oor-

„ zaaken reppe , daar zy allereerft uit gcbooren

„ wordt". Ge-
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Gelyk dit inderdaad meer nieuwsgierig dan

nuttig zoude wezen, zo was dit het voornaame

.doelwit, zegt hy zelve, van zyn arbeid niet;

mifichien is de eerfte oorfprong van het Kwaad
van zulken aart , dat de nauwkeurigfte navor-

Ichingen hier voor altoos fluiten zullen. En dit

zoude deze oorzaak gemeen hebben met veeie an-

dere oorzaaken van Ziektens onder Menfchcn en

Dieren , die men met geene zekerheid kent

,

lèhoon de Ziekte ?elve en de wyze van behande-

len en geneczen gcenzins onbekend zyn. Het is

eer genoeg voor onzen Schryver, en hy ver-

dient dcswegen eene eeuwige erkentenis van 'c

ganfche Menfchdom , dat hy de oilmiddelyke oor-

zaak van het Kwaad ontdekt , en 'er bekwaamc
Middelen tegen gevonden heeft.

Men heeft naderhand te Trianon op 's Konings
order nieuwe Proeven gedaan in den jaare 1757,
die ik, tevens meteen berigt van Proeven, wel-
ken een myner Vrienden in verfchillende gronden

zal doen , met byzonder oogmerk , om te ontdek-

ken , of dit Kwaad alleen door befmetting van het

Zwarte Stof, en nooit door de Lugt en het We-
der veroorzaakt worde, in vervolg van tyd mo-
gelyk wel eens zal mededeelen. Ik kan egter

niet voorby , om mynen Lezer nog te onderreg-

ten , dat niet flegts die zelfde Vriend , die een

groot Boeren Ècdryf heeft in de Provintie van
Gelderland, my verzekerd hebbe , dat zommige

VI. Deel. Bb 5 Hulp,
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Hulpmiddelen van den Heer Tillet, fchoon

niet met de vereifchte omzigtigheid gebezigd, in

dien oort eene uitwerking hadden juift evcHredig

aan dcrzelver gebrekkig en onvolkomen gebruik

,

en dat eenige Land-lieden van dat geweft en het

Nederftigt mj , als ik hen naar deze Ziekte vroeg,

en of zy 'er ook eenige middelen tegen bezigden,

ten antwoord gaven, dat zy dit Kwaad zeer wel

van hunne Landen wiften te weeren , door mid-

del van zommige Bereidingen , waar van zy h^t

Geheim aan my noch iemand anders wilden me-

dedeelen ; welk Geheim ik egter taraelyk geruft

durf zeggen , dat in myne Verhandeling wordt

opengelegd. En eindelyk dat men in Friesland

,

daar men fteeds bereide Tarwe zaait , fchoon die

Bereiding mede zeer gebrekkig toegaat , de Ziek-

te , die in aanmerking komt , oneindig minder

heeft , dan in zulke Geweften , waar die voor-

zorg meer verwaarloosd wordt.

E,

ii^^-
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GEen Land miffchien is 'er , daar men niet

,

zelfs op de Bergen, een oneindige menig-

te vindt van Schulpen en gedeelten van Zee-Schep-

zelen , dikwils uitheemfche , meer of min diep

begraven. Onder deeze gedolve Lighaamen, is

't ligt te begrypen , moeten 'er veelc voorkomen

,

die hunne gedaante niet genoegzaam behouden

hebben ;, om de fchranderheid van de Liefhebbers

der Natuurlyke Zeldzaamheden geen groote oefe-

ning te verfchafTen. Het zou nog van weinig om-
flag zyn , indien men deeze Lighaamen m hun ge-,

VI. Deel. heel
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heel vond , maar 'c is gemakkclyk zig te verbeel-

den, hoe zeer de moeielykheid om dezelven te

kennen toeneemt, wanneer de deelen van een,

dikwils onbekend Dier , hier en daar vcrftrooid

zyn en als in 't wilde gezaaid.

Dit is juift het gene ten opzigt van de Lely-y

Sterre- enRaJer- oïRoipeenen^ plaatsheeft. Dec-

ze verfcheide foorten van gcdolvcLighaamen zyn

fedcrt langen tyd bekend geweeft , doch zonder

dat men heeft kunnen weetcr, welke hunne oor-

fprong ware. Een Zce-Dier, 't welk de Heer

GuETTARD gezien heeft in 't Kabinet van Ma-

dame DE Bois-JouRDAiN , en 't gene dceze

Juffrouw hem de vryheid gaf om het af te teke-

nen, nam alle twyielingen weg, die men over

dit (luk hebben kon en deedt hem duidelyk zien ,

wat alle deeze Lighaamen voor hunne vanéenfchei-

ding geweeft waren.

Om eenig licht aan deeze Stof te geeven , zal

het nuttig zyn zig een denkbeeld te maaken van

deeze verfcheidcrlcy Delfftoflen.

De Sterre-Stcenen (yïjrer^a) zyn vlakke Lig-

haamen met vyf Straalen , op welker platte zyde

men in 't middelpunt een Ster geformeerd ziet,

welker Punten bcftaan uit twee aan de enden fa-

menloopende kromme lyncn.

Verfcheide van dceze Sterre Steenen , op el-

kander gevoegd , maaken een Vyfhoekige Rol

,

daar men den naam aan geeft van Kulomswyze

3terre-Steen (^Ajier'ia Columnar'is').

De
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De Rader-Steencn (Tmchltes') veiTchillen van

cle Sterrc-Stccncn daar in, dac zy geen Funten

hebben en Cirkelrond van omtrek zyn. Men
neemt op hunne platte zyde Straalen waar , die

van 't middelpunt naar den omtrek gaan als de

Spaaken van een Wiel of Rad. De Kolommen,

uit dezelven , wanneer zy op elkander gevoegd

zyn, famengefteld , hebben cene Cylindrifche fi-

guur, en worden derhalve Rol-Steenen (Entrochi^

geheeten.

De Rader-Steenen , zo wel als de Kolommen
daar uit famengefteld , zyn in 't midden met een

klein gaatje doorboord , 't welk een Kanaal maakt

'm de As van de Rol. Aan den omtrek van ie-

der zulken Stqen worden tandswyze inkervingen

waargenomen.

De Lely-Steenen (Encrinhes') zyn verzamelm-

gen van kleine Lighaamen van verfchillende figuur,

die door hunne famenvoeging lange en overdwars

gegroefde Plaatjes maaken , welke byecngevoegd

ecnige ovcreenkomft hebben in gedaante met een

Lely-Bloem. Somwylen vindt men den Lcly-

Steen ruftende op één dier Kolommen van Sterre-

of Rader-Steenen , waar van wy zo even gcfpro-

ken hebben , en alsdan wordt dezelve Lely-Steen

met een Steel of Staart (Encrinhes Caudatus) ge-

noemd.

Zodanig is de toeftand en gedaante van deeze

verfcheiderley Lighaamen, die men uit den boe-

zem des Aardryks haalt. Men hadc wel het ver-

VI. Deel. moe-
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moeden , dat zy het gruis konden zyn van eenig

Zee-Gedierte , maar dit Dier was nooit van ie-

mand gezien gewceft, en zonder 't gelukkig Toe-

val, dat hetzelve aan Madame de Bois-Joürdain

in handen heeft doen komen, zou men nog in 't

onzekere zyn, omtrent den aart van deeze Delf-

ftoften. Wy zullen tragten, in eens de befchry-

ving te doen van dit Dier en van de ovcreen-

komft, welke hetzelve met onze Stcenen heeft.

Dat men zig een Pieramiedaale Kolom verbeel-

de , famcngefleld uit Vyfkantige Sterre-Steenen ,

die op elkander zyn geftapeld , zo zal men een taa-

melyk juiil denkbeeld hebben van het maakzcl des

Lighaams van dit Dier, 't welk de Zee-PalmbooiH

genoemd wordt. Deeze Kolom heeft , van plaats

tot plaats, uitz wellingen; de Sterre-Steenen wor-

den 'er grooter en uit ieder van deeze uitzwellin-

gen komen vyf Pooten voort , die by ieder knob-

bel wei aan elkander gelyk zyn, in langte, dik-

te en figuur, maar kleiner worden naar maate de

plaats , daar zy uitkomen , nadert aan den top van

de Kolom. Deeze Pooten zyn, naar hunne ver-

fchillende langte, famengefteld uit een grooter of

kleiner getal van Wervelen , en loopen in een

puntig Haakje uit. De Heer Guettard heeft

geoordeeld , dat hy dit Dier niet beter vergely-

ken kon , dan by het Kruid , 't gene men Unjer

of Paardeftaart (Eqiajetiini) noemt , 't welk der-

gelyke Kransjes heeft, die insgelyks by verklei-

nende Verdiepingen gefcliikt zyn. De Kolom

draagt
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draagt op haaren top een foort van Ster , ook fa-

mengefteld uit vyf Pooten , maar veel grooter dan

de eerden , en gemeenlyk tot drie reizen toe in

twee takken verdeeld. Op veele plaatfen zyn

deeze Pooten met een foort van haakige Vingeren

voorzien , en met Tepels , die met deeze Vinge-

ren kunnen famcnwerken , om de Prooy van het

Dier vaft te liouden en miiTchien hetzelve uit te

zuigen : want aangezien de Mieren-Leeuw (For~

m'ica-Leo) zig wel door de Hoornen voedt , waar-

om zouden andere Dieren het Voedzel niet naar

zig neemen kunnen door de Pooten : een foort

van Gifling, welke te gegronder fchynt, om dat

men geen Mond waarneemt aan den Zee-Palm-

boom van Madame de Bois-Jourdain ; 't zy de-

zelve 'er inderdaad geen heeft, of dat het deel,

waar in die Mond zyn moeft, 'er aan ontbreeke.

Uit de befchryving, welke wy hier geeven

van dit Dier , zou men haaft denken, dat het die

van een Plant ware; maar de genen, die een wei-
nig kennis hebben aan de Voortbrengzelen der

Zee, zullen zig over de gedaante niet verwon-
deren. Men vindt in 't Geflagt der Zee-Sterren

[of Polypen] Dieren, die nog veel verder afzyn
van de gewoone figuur der Land-Dieren en zelfs

van die der Vifichen.

Niet moeielyker is het, toe te ftaan, dat de
Sterre- en Lely-Steenen doof de gebroken Stuk-

ken van 't Beenig Samenftel van deezen Vifch zyn
VI. lyEELt voort-
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voortgebragt , die HoUiglieden geformeerd heb-

ben, waar in naderhand deeze Sceenen zyn ge-

vormd, en, zo men 'er fomcyds Verlcheidenhe-

den in vindt, heeft men goed Rcgt om deeze toe

te fchryven aan duizend Toevallige oorzaaken,

welken deeze Vormen, of de Sceenen zelf, daar

in gefatfoeneerd , terwyl zy zig nog weck bevon-

den , hebben doen verballeren. 't Is zelfs niets

vreemds, dat men een zo groot getal ontmoet van

deeze Steenen: dewyl een enkele Zee-Palmboora

meer danzes-entwi-ntigduizend Wervelen bevat

;

een verbaazend getal van Geledingen , en 't wel-

ke aan dit Dier een groote buigzaamheid en een

groot gemak moet geeven, om alle debevveegin-

gen te maaken , die 't zelve noodig heeft tot be-

magtiging van zyn e Prooy.

Men weet nog niet , waar dit gevangen zy

,

't welk aan Madame de Bois-Jourdain is gezon-

den. Het was te Martenique gcbragt door den

Officier van een Schip , uit de Indien komende ,

die niet wift te zeggen , in welke Zee men het

o-evondeh had. Wanneer de Heer Guettard
zyn Vertoog aan de Akademie voorlas , vernam

hy van een der Leden, dat de Heer Ellis, Lid

van de Koninglyke Sociëteit van Londen , een

Vifch van 't zelfde Geflagt ontvangen had, fchoon

in veele opzigten verfchillende van deezen ; die

in de Zee van Groenland uit een zeer groote diep-

te was opgehaald , en dien hy fchikte onder de

Zee-
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JZee-Sterren , [of liever in 't Geflagt der Poly-

pen] (*).

Men oordeek ligtelyk^ dat, met dé ophelde-

ring , welke de Zee-Palmboom aan dit Onder-,

werp geeft, de Heer Güettard zig niet lan-

ger verlegen bevindt omtrent den oorlprong der

gegraven Steencn van den zelfden aart, die niet

verfchillen van de genen , welken wy befchree-

ven hebben , dan door Verfcheidenheden in hun-

ne figuur en grootte. Het is meer dan waar-

fchynlyk, dat zy hunnen oorfprong vcrfchuldigd

zyn aan Dieren van 't zelfde Geflagt, maar, hoe

waarfchynlyk ook deeze Gifling zy, de Heer

GuETTARD geeft dezelve niet voor zodanig dp>

als geen gelegenheid hebbende gehad om deeze

Dieren te zien
,
gelyk hy den Zee-Palmboóm ge-

zien heeft.

Wanneer hy niet zo agterlyk was, als gewooTï-

lyk een waar Natuurkundige is in 't ftuk van Gis-

fingen , zou het Voorbeeld van de genen , die

naar de natuur van deeze DelfftofFen hadden wil-

len raaden, voor dat zy gezien' hadden tot welk

Dier dezelven behoorden j wel in ftaat zyn oni

hem dit fchrandere wa;ntrouwen in te boezemen,

en wy hebben gemeend , dat de Leezer het ons

niet ten ondank zoude opneemen ,' indien wy^ na

dat

(*) [Zie de Berchryving en Afbeelding van dar Dier

in het I. Deel deezér Üitgezogte Verhandeiingen, bladz«

5)8 , enz.]

VI. Deel. Cg
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dat \vy hem, in navolging van den Heer Guet-
TARD, 't gene omtrent dit Stuk zeker was ver-

toond hadden, hem nog, volgens denzelven, een

flaauwe Schets gaven, van 'c gene over dit On-

derwerp door de Natuurkundigen is gezegd.

Agricola is waarfchynlyk de eerfte , die

eenigc Giffingen heeft ter baan gebragt omtrent

den oorfprong deezer Lighaamen ; maar , zo hy
het voordcel gehad heeft van daar van allereerll

te fpreeken, heeft hem doch het geluk gemift van

de waare Onderftelling aan te treffen. Hy be-

weert dat de gegraven Rader-Steenen een voort-

brengzel Van het Aardryk zyn , en dat zy voort-

komen van een Zetzel van het Water in de Splee-

tcn van 't geaderd Marmer en van dat gene, 't

welk Afchkleurig wit is. Hy Jeidt van den zelf-

den oorfprong af de Joodfche Sceencn, en de re-

gelmaatigheid der figuur vandeeze Steenen,komt

hem voor, verfchuldigd te zyn aan de beftendige

fchikking van deeltjes van eene zelfde gedaante

,

ten naaften by zo als dit gebeurt in de KryftaUiza-

tie der Zouten. Een Mineralogift is in zeker op-

zigt vcrfchoonbaar , wanneer hy dergelyk eene

Vorming meent te erkennen , welke hem zo ge-

meenzaam zyn naoefte.

Dit Gevoelen , hoe ver af ook van de Waar-

heid, werdt algemecnlyk aangenomen door de

Natuurbefchryvers , die byna niets deeden dan

elkander navolgen in dit Stuk; tot dat Lister

eindelyk , in *t Jaar 1682, ter baan bragt , dat de

Rol-
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Rol- en Rader-Steenen gedeelten waren van ge-

broken en vaneen gefcheiden Koraalen : een Ge-
voelen , dat op zyn beurt een groot getal van

Navolgers gehad heeft , en zelfs tot onze dagen

toe is ftaande gehouden. Veelerley Omftandig-

heden , inderdaad , fchynen hetzelve te begunfti-

gen : de Takmaakingen deezer Delfftoffen ; zeke-

re bultjes, die men 'er op waarneemt; de iiree-

pen, de broofchheid en een groot getal van merk-

tekenen, welken hun gemeen zyn met die foort

van Koraal^ waar aan men den naam geeft van

Corallum anjculatum , moeden alsdan zo veele on-

betwiftelyke bewyzen fchynen te zyn van de

Waarheid van dit Gevoelen , 't welk weezent-

lyk nader kwam aan de Waarheid , dan dat van
Agricola.

De eerfte, die waarlyk de natuur gekend heeft

van deeze Lighaaraen , is Luid. Hy merkt ze

aan als Wervelbeenderen van Viffchen, inzonder-

heid van Zee-Sterren , en dit Gevoelen , aan 't

welke de Zee -Palmboom de grootfte zekerheid

geefc , is naderhand aangenomen door de be-

kwaamde Naturaliften : egter niet zonder tegen-

ipraak te ontmoeten ; want het Dier, daar men
'toogophadt, nog niet ontdekt zynde, bleef 'er

altoos eenige onzekerheid over, welke gelegen-

heid kon geeven.tot Giffingen en Tegenwerpin-

gen.

Schoon Luid, gelyk wy gezien hebben, de

Natuurkundigen op den regtenweg gebragthad,

VL Desl. Cc a hiV-
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hebben fommigen egtet niet nagelaten van zyn

Gevoelen af te wyken. Onder deze laatften kun-

nen wyHAREMBEiiG en den Heer Bertrand
niet ftilzwygens voorbygaan. Deeerfte wil, dat

de Zee Planten bevat, die volftrekt Stcenig zyn,

onder welken hy de Lely-Steenen telt. De tak-

maakingen deezer Lighaamcn ; de eigenfchap,

welke deeze voorgewende Planten hebben van

aan Rotfen gehegt te zyn , en 'weder uit te bot-

ten, wanneer men 'er eenig gedeelte afbreekt;

hadden hem in dit Gevoelen beveiligd. Men wift

diestyds nog niet ^ fchoon men 'er niet ver van af

was om het te leeren , dat deeze Eigenfchappen ,

die de byzondere Kenmerken der Planten fchee-

nen uitte maaken, dezelven gemeen waren mcC

de Polypen en de Zce-Sterren.

Zonderlinger is 't Gevoelen van den Heer Ber-

trand. Hy beweert , dat , van den eerften aan-

vang af, de Schepper in het Aardryk Lighaamen

geformeerd heeft, die naar Dieren en Planten ge-

lyken. Waarfchynlyk zal hy niet opgemerkt heb-

ben , dat men dikwils op de gegraven Schulpen de

voetftappen vindt van den arbeid van andere Die-

ren , die ze voor haare Steenwording hebben door-

boord , om zig te voeden met het Vifchje dat daar

in was opgeflooten. Deeze Tegenwerping alleen

zou genoegzaam zyn om 't geheele Stelzel te doen

in duigen vallen, al had het vafter Grondfteun dan

de louter willekeurige Onderftelling , op weHce

het geveftigd was.

Uit
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Uit het kort Berigt , dat wy hier gegeven heb-

ben van de Gevoelens der Natuurkundigen om-

trent dit Stuk, kan men zien, dat, naar maate

^e Waarneeming geraadpleegd is geworden , de

Giflingen meer en meer fchyn van Waarheid heb-

ben gekreegen , en niets dan het zien zelf van het

Dier heeft ze tot Zekerheid kunnen brengen. De
Afbeeldingen , zo van hetzelve als van de gedag-

te Stecnen , naar 't leven gemaakt , hier voor ge-^

plaatft , zullen den Leezer in ftaat Hellen , om zelf

daar van te oordeelen.

H.

Verklaaring der Afbeeldingen
VAN Plaat XLII.

Fig. I. Is de Afbeelding van den Zee-Palmboom uit

het Kabinet van Madame deBois-jouudain,
omtrent op een derde der natuurlyke grootte en
dikte, de Stam aan 't onder-end afgekort; zyn-

de dezelve in 't Origineel nog een derde langei*.

Men onderfcheidt 'er klaar in , dat dezelve ron-

der was aan het onderfle gedeelte en kantiger

wierdt naar boven toe, alwaar hy eindigde in

een Kroon van Takken ais de Palm- of Dadelboo-

men , en uit dien hoofde heeft men aan dit Plant-

dier gemelden Naam gegeven. Voorts zyn 'er in

de langte van den Stam verfcheide Kransjes van
Pooten of Klaauwen , elk aan 't end genageld

;

waar uit en tevens uit de famenftelling van den
Stam , die t'eencmaal uit Wervelbeender^n fchyn

c

yi. Deel. Cc 3 te
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te beftaan, de Dierlykheid van dit Zee-Schepzel

zig reeds waarfchynlyk openbaart.

Fig. 2. Een Takje der Verdeelingen of Armen van

de Kroon , waar van de andere Zy-Takjes afgeno-

men zyn , uitgeftrekt en van agteren gezien , in

de nacuurlyke grootte. Hier ontdekt men klaar

de Geledingen, uit welken deeze Takken beftaan,

en hoe op de Voegen beurtlings kleine Vingeren

of Pooten , die insgelyks fcherp uitloopen , ge-

• plaatft zyn.

Fig. 3. Het gedeelte van zulk een Takje geopend

en van binnen gezien, om aan te toonen dat hec

een Holte heeft, waar in een foort van Lugt-

blaasjes zyn , die in de Pooten of Vingeren ein-

digen ; gelyk in Fig. 10 duidelyker blykt.

Fig. 4. Het bovenfte gedeelte van den Stam, effen

onder de Kroon , 't welk allerkantigft is en uic

dikke en dunne Wervelen, beurtlings, famenge-

fteld.

Fig. 5. Een ftuk van 't middelfte gedeelte met de

Klaauwen van een Kransje , waar van de één in

haar geheel is, de anderen afgebroken of geknot

zyn ,
gelyk men ze aan foramige gegraven Rol-

Steenen vindt. De Geledingen openbaaren zig

in die, welke geheel is, zeer klaar.

Fig. 6. 't Onderfte en minft kantige, of rolrondfte

gedeelte van den Scam , dat in de Afbeelding,

Fig. I, 'er afgelaten is. Men ziet daar eeniger-

maate de Tandswyze famenvoeging der Werve-
len, en de Ster, op derzelver Oppervlakte, ge-

lyk in de Sterre-Steenen. Deeze drie laatfte Fi-

guuren hebben ook omtrent de Natuurlyke groot-

te.

Fig. 7. Het bovenfte gedeelte van den Stam aan-

merkelyk vergroot, zo dat zig alles daar in veel

dui-
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duidelyker dan in Fig. 4 openbaarf. Men heefc

'er vier Takjes van het opperfte Kransje aan ge-

laten, en het eene naar vooren is geknot of af-

gebroken. De Ster vertoont zig op de Opper»

vJakte zeer fraay.

Fig. 8, iien der Wervelen van het middelde ge-

deelte, in Fig. 5, dwars doorgefneeden op de
plaats van het Kransje en gepolyft. Hier blykc

de inwendige gefleldheid der Klaauwen of Poo-
ien, hoe dezelven uit Bondels van Vezelen be-

ftaan, en in 't midden een Hoiligheid of Kanaal

hebben, 't welk doorloopt tot aan 't midden van

den Stam, en in deszeifs Kanaal eindigt.

Fig. 9. Een fluk van het onderde van den Stam,
ten deele overlangs gefoeeden door drie Werve-
len heen. Deeze Sneede gaat derhalve aan de
eene zyde door een der Straalen of Punten van
de Ster, aan de andere zyde door de tuflchenruim-

te van deeze Straalen. Dit gaf gelegenheid, om
aan te wyzen , met de Letter b de Bondcis van
Spieren of Banden, die de Wervelen famenheg-
ten ; met c de Tandswyze Voegen , of hoe de uit-

fteekende Ribbetjes van de eene Wervel door de
Groefjes van de andere, beurtlings , worden in-

genomen ; terwyl d het Kanaal van den Stam aan-

tekent. Op de onderde Wervel a vertoont zig

dit alles klaar.

Fig. 10. Een gedeelte van het Takje, Fig.^y zeer
vergroot, waar in zig de Geleding der Vingeren
duidelyk openbaart, en tevens, hoe zy niet van
binnen geflooten of digt, maar hol en met klei-

ne Blaasjes gevuld zyn.

Fig. II. Een gedeelte van een Takje of Arm van
dit Plantdier, of liever een Hand van 't zelve,
waar van de Vingeren tegen elkander aan gevoegd
en geflooten zyn , op zyde gezien. Hier onc-
VI. De EI.. Cc 4 dekt
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dekt men duidelyk de Geleding en hoe de Vin-
gers zyn ingekaft in de langwerpige heiligheid ,

ivelke 'er is aan de zyde der Gewrichten , daar
men geen Vinger heeft. In

Fig. 12 wordt dit nog klaarder vertoond. Men
heeft 'er fiegts twee Vingeren aan gelaaten, die

hier van de binnenzyde gezien worden, en de

eerfle Geleding van vier andere Vingeren.
Fig. 13. De zelfde van de buitenzyde.

Deeze laatfte zeven Figuuren zyn drieof vier-

maal zo groot als natuurlyk getekend. Het ge-

polyfle Wervelbeen gelykc naar zekere gegra-

ven Rader-Steenen, die door de Wryving in het

Aardryk glad gefleeten zyn , en de Üitftekkeu

verlooren hebben, die 'er anders de uitfpringen-

de Punten of Straalen aan geeven , welken men
aan foramigen van deeze Steenen befpeurt.

Hier volgen nu de Afbeeldingen van eenige

gegraven Steenen , om derzelver overeenkomll

in gedaante en maakzel met de (tukken van den

Zee-Palmboom aan te toonen.

Fig. 14. Een Lely-Steen (Encrinites') met een ge-

ftraalde Kolom, aan welke de overblyfzels der

Takken geblecven zyn. V^aaifchynlyk zal de-

zelve een der Kransjes van den Zee-Palmboora

zyn geweeft.

Fig. 15. Een Lely -Steen zonder Kolom in 't mid-

den en waar van de Takken byna als de Roos

van Jericho zyn famengetrokken. Nietonbillyk

mag men vermoeden , dat deze de Kroon ware

van 't gedagte Plantdier.

Fig. 16. Een blaauwagtige Kalkfteen , doorzaaid

met kleine gefternde Rol Steenen, duidelyk de

gedaante uitdrukkende van de Klaauwen of Poo*

ten , die de Kransjes in de Zee-Palmboom famen-

ftellea. Een deezer Pooten is daar byna in zyn
ge-
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geheel. Men onderfcheidt met het Vergrootglas

zeer klaar het Sterretje in 't midden en de Intan-

dingen der Randen. Voorts zyn 'er eenige Ra-

der-Steenen in deeze zelfde Steen ; als ook eeni-

ge verfteende Schulpen , die men, als niet. ter

zaake dienende, om de verwarring te ontgaan,

niet heeft afgetekend.

Fig. 17. Een dergelyke blaauwagtige Kalk- Steen j

doch gepolyft, welke zig vertoont als een loute-

re Klomp of Verzameling van Rader- en Rol-

Steenen, met Sterretjes getekend, die een jon-

gen Zee -Palmboom fehynen uitgemaakt en tot

het onderfle van deszelfs Stam behoord te heb-

ben , alzo zy meeftendeels zonder hoeken en na-

genoeg rond van omtrek zyn.

^ig 18. Een Rol-Steen , overlangs doorgefneeden,

öm de inwendige Moerfchroef te vertoonen,
gemaakt door de onderlinge Geleding der Rader-

Steenen , uit welken hy is famengefteld.

Fig. 19. Een Vaarfchroef , die naar alle waarfchyn-

lykheid gevormd zal zyn in zulk een Moertje,

waar van de Steenige Stof de gedaante aangeno-

men heeft, 't Is alleenlyk duifter, hoe de hol-

ligheid binnen den Steen zo wyd geworden zy:
doch daar kan een vernieling van de binnenfte

deelen hebben plaats gehad. [Ook is 't niet on-

mooglyk, dat dezelve van een nog laager en dik-

ker gedeelte van den Stam gekomen zy, in *t

v^elke het Kanaal wyder was. De volmaakte
rondheid van dat Onderwerp fchynt niet weinig
aanleiding te geeven tot dit Vermoeden.]

Fig. 20. Een gedraalde Rol-Steen, met flompe uit-

ilekken aan 't eene end, die niets anders zullen

zyn , dan de geknotte onderde deelen der Tak-
ken van de Kransjes, in de Zee -Palmboom,
Fig. I.

VI. Deel. Cc 5 Bg.
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Fig. 21. Een gefternde Rol-Steen, waar in de In-

tandingen des Omtreks van de Rader-Steencn af-

gebroken zyn door een klein Cirkelrond Uitftek,

raar buiten uicgerand, en een Gaatje hebbende
in 't middelpunt. Deeze Uitftekken fchieten,

naar 't fchynt, Sleutelswyze in eene HoUigheid,
welke de Rader-Steenen moeten hebben, die de

genen, waar aan deeze Uitftekken zyn en tevens

de dikften, voorgaan of volgen. De afbreekin-

gen , welken deeze Uitftekken veroorzaaken

,

maaken dat de Intanding van ieder Rader-Steen

door twee kromme Lynen fchynt geformeerd te

zyn, die zig vereenigen met haare enden, en een

langwerpig Lighaam omvatten , 't welk een der

kanten is van de tuflchen geplaatfte Rader-Stee-

ïien. MifTchien geeft dit maakzel te kennen, dac

deeze Rol-Steen behoord heeft tot eenigen Zee-

Palmboom, in Soort verfchillende van den voor-

heen befchrevenen , waar in deeze byzondere

manier van Intanding niet gevonden is in die dee*

len van den Stam, daar de Wervelen van ver-

fcheiderley dikte zyn.

Fig. 22. Een gefternde Rol-Steen , die famenge-

drukt of platagtig is; zodanig, dat de tweeStraa»

len korter zyn dan de drie anderen , 't welk 'er

een fcheeve gedaante aan geeft. Dit is buiten

twyfel een van die Verfcheidenheden , welken

men menigmaal ontmoet in de figuur van aller-

ley gefchapen Wezens, hangende af van zekere

Omftandigheden , die toevallig plaats grypen in

de ontwikkeling van derzelver famenftellende

deelen.

Fig' 23. Een gefternde Rolfteen, waar van het bo-

venfte gedeelte beftaat uitde vyfeerfte Gewrich-

ten van den Grondfteuneens Lely-Steens, en die

in



AU OOK DIE DER RadER- OF Rol-StEENEN. 405

in zyne langte beurtlings van dunne en dikke Ra-

der-Steenen is geformeerd.

Fig. 24.. De Grondfteun van een Lely- Steen of
Steen-Ltly (_ Lüium Lapidemn ) i op welker Steel

zig duidelyk de Ster vertoont van een der Rader»

Steenen , uit welken die is famengefteld. Hoe-

wej de rondheid van deezen Steel tegen de Hoe.
kigheid van 't bovenfte gedeelte desStams in den

Zee-Palmboom fchynt te ftryden , verbeeldt zig

de Heer Güettard niettemin, dat het veel

waarfchynlykeris, datdeeze Steen-Lely de Kroon
zy van den Zee-Palmboom, dan de Tros van den
Zee-Polypus, by Groenland gevonden , gelyk

de Heer El lis wil; alzo de Rader- en Sterre-

Steenen, in den Steel, hem tegen de eigenfchap

yan een onafgebroken Yvoorigen gedraaiden

Stam, welken die Polypus hadt., fchynen ie ftry

den (*).

Fig. 25. [Een brokje van den Steen , dien men ge-

meenlyk noemt Caput Medufce of Stella marina ar'

borefcem Gefneri , welks groot verfchil in maak-

zel met de Raderr en Rol -Steenen, zo de Heer
GuETTARDwil, genoegzaam aantoont , dat

hy van den zelfden oorfprong niet kan zyn, hoe-

wel hy met de Steen-Lely verward wordt, zelfs

van

(*) [Men kan daaromtrent nazien het I. Deel dee-

zer Uitgezogte Verhandelingen ^ bladz. 102, alwaar dee-

ze Steen. Le'y uit Ro sinus op Plaat II. by K is af-

gebeeld; weshalve ilc de Afbeelding van den Heer Güet-
tard, (die nagenoeg eveneens is,) van een Steen-Lely

uit het Hanoverfche, thans in hetKabinetvan denPaftoor

van St. Marguerite teParys, niet noodig gevonden heb
hier by te voegen.]

VI. Deel.
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van de voornaamfte Autheuren. Ik vind geen re-
den, waarom hy niet van de Kroon van denZee-
Palmboom afkomftig zou kunnen zyn ; terwyl
hy de figuur der Takjes zeer wel uitdrukt.]

De Lely-Steen, Fig. 14, is uit het Kabinet

van zyne Koninglyke Hoogheid , den Heer Her-

tog VAN Orleans ; waar in men nog veele Ver-

Icheidenheden van dergelyke Sceenen vindt : de

andere, Fig. i£, is uit de Verzameling van den

Heer Meunier, Medecin des Invalides. De Stee-

nen, Fig. 16, 17, 18, 19, 20, zyn altemaal uit

het Kabinet van Madame de Bois-Jourdain, daar

de Zee Palmboom uit ontleend is geworden. Fig.

25 heeft 'er de Vertaaler van dit Stuk , uit zyne

Verzameling vanNatuurlykeZeldzaamheden, by*

gevoegd.

WAAR-
i



WAARNEEMINGEN
OMTRENT HET

LICHT,
*T WE LK HET

ZEE-WATER
BT NaGT uitgeeft^

DOOR OEN Heer

L E R O Y,

Doktor in de Gtneeskunde van de Fakulteit van

MontpeUier, en Korrefpondent der Aha-

demie van Faryr.

(Mm. de Matbem. ö* de Pbyfique. Tom. III. Paris 1760.

p. 143.)

TOen ik my, in 't laatft van December des

Jaars 1749? te Rome bevond, ontving ik

een Brief van mynen Broeder, den tweeden in

rang , die my de Waarnecmingen mededeelde 9

welken de Heer Nollet te Venetië gedaan hadt

omtrent de Lichtende Stippen , welken men fom-

tyds, geduurende de Nagt, op de Oppervlakte

der Zee befpeurt , langs de Kullen van Italic,

Hyberigtte my, dat de Heer Nollet zig meen-

VI. Deel, de
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de te kunnen verzekeren , dat deeze Lichtende

Stippen glinjlerende Zee-JVormen waren : doch dat

hy, aangezien deeze Akademill geen tyds genoeg

gehad had , om zo veel Proeven daar omtrent in

't werk te ftellen , dat hy 'er met volkomen ze-

kerheid van konde fpreeken , my aan de hand gaf,'

de zaak op myne terugreize te onderzoeken , my
verzekerende, dat het my tot Eere ftrekken zou-

de j iets te kunnen voegen by de Waarneemin-

gen van een zo verlicht Natuurkenner. Dus"

vooringenomen zynde, begaf ik my tegen 't end

van yamiary, daar aan volgende , naar Napels ,

alwaar ik, een Maand vertoefd hebbende^ 'tfche-

pe ging, om naar Vrankryk terug te keeren j in

't vafte Befluit , van niets te zullen verzuimen

,

't welk ftrekken konde, om de begeerte, die ik

had tot waarneeming van dit Licht j te voldoen.

Ik was eenige Dagen in Zee, zonder hetzelve te

kunnen ontdekken; maar eindelyk wierd ik het

by toeval gewaar, 't Geluk heeft dikwils deel

in onze Waarneemingen, en alles wat de oplettend-

heid vermag, zegt de HeerREAUMUR, is dat

men in de Natuurkunde, even als in 't Spl ^ zyn

voordeel doe met Toevallige Ontdekkingen.

Den 5 Maart, my bevindende op de Hoogte

van Telamona, begaf ik my , terwyl wy voort-

zeilden met een zagte Koelte en ftille Zee, naar

't Voorfteven, en zag dat hetzelve kleine Greint-

jes voortwierp ; die , nadat zy weder gevallen

waren, twee of drie Sekonden rolden langs de

Op-
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Oppervlakte van 't Water , waar na zy fmolten.

'c Gezigt van deeze kleine Greintjes deedt my
aanftonds denken om de Lichtende Stippen, wel-

ken de Heer Nollet waargenomen hadt;.en

my in de volgende Nagt , die zeer donker was ,

naar de zelfde plaats vervoegd hebbende , nam ik

waar, dat het Steven voorwaards Vonken fchoot

van een helder wit Licht, die langs de Opper-

vlakte der Zee rolden ,verdwynende binnen wei-

nig Sekonden. Na deeze eerfte Waarneeming

my byna altoos ophoudende aan 't Voorfteven,

van den 5 Maart tot aan den 17, den dag van

myne aankomft te Marfeilles, heb ik onophoude-

lyk de kleine Greintjes over dag en de Vonkjes

by nagt waargenomen.

Met een kleine Koelte en ftille Zee is 't de

voordeeligtte gelegenheid om deeze Waarnee-

ming te doen: maar, met een harden Wind en

een onftuimige Zee, fchiet het Steven een zo

gfoote veelheid van deeze Vonken voorwaards

uit , dat zy zig onder eikanderen verwarren , en

geduurcnde de Nagt een groote klomp Lichts

maaken voor het Schip. Zo men alsdan zig aan

een zyde van 't Agterfteven begeeft, ziet men

op het Water, dat fnel langs het Schip fchynt

heen te loopen, van tyd tot tyd eenigen van

deeze Lichtgeevende Greintjes, die voortgebragt

zyn door de geweldige beweeging van het Voor-

fteven: maar deeze Greintjes vertoonen zig alsdan

met een niet zo helder Licht.

VI. Deel. De
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De Wind en Zee zodanig zynde, als ik daar

even heb gezegd, ziec men over dag, voor het

Voorfteven en in den gcheélen omtrek van het

Schip, een grootc menigte van deeze Ideine

Greintjes, die langer fchynen te duuren zonder

te verfmeken , dan met een flappen Wind. De
Wind doetze langs de Oppervlakte der Zee voort-

rollen als Greintjes van fyn Stof; men ziet ze

fomtyds opfpringen en neervallen zonder vernie-

tigd te worden, en, als de Zon fchynt, kaatzen

zy , in zekere plaatzingen , een zeer helder Licht

af. Vcrfcheide Menfchen zullen miflchien zeg-

gen , dat de Greintjes , die ik over dag meen

waargenomen te hebben , niets anders zyn dan

kleine bolletjes Schuim, die bygevolg geen by-

zondere oplettendheid verdienen zouden : doch

ik twyfel niet, of de genen, die dezelven zorg-

vuldig waarneemen, zullen ook van gedagtert

zyn, als ik, dat deeze Greintjes, over dag waar-

genomen, de zelfden zyn, die by nagt glinfte-

ren, en men zal 't niet moeielyk vinden dit te

gelooven, wanneer men in aanmerking neemt,'

dat de ftooting van 't Voorfteven over dag wei-

nige Greintjes en by nagt weinige Vonken voort-

brengt, wanneer het Schip maar een langzaame

beweeging maakt ; daar , in tegendeel , als het

fnel voortgaat , de ftooting van 't Voorfteven over

dag veel Greintjes, en by nagt een menigte van;

Vonken geeft.

Toen ik te Montpellier terug gekomen wasy

deed
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deed ik my dikwils Zee-Water brengen ^ dewyl

ik dit Licht naauwkeuriger onderzoeken wilde,

en deszelfs natuur tragten te ontdekken. Met dit

inzigt heb ik veele Proefneemingen gedaan , maar

dewyl dezelven my niet voldoende zyn voorge-

komen, om de natuur te ontdekken van dit Licht,

zal ik my te vrede houden, met by te brengen

't gene ik omtrent dit Verfchynzel waargenomen

heb, zonder de oorzaaken daar van te tragten te

verklaaren.

Hebbende, in een Kruik, Water dat verfch

uit Zee gehaald is, indien men 't zelve, by nagt,

overgiet in een groote Kom , of op den Grond

uitftort , brengt dit Water , in 't nedervallen , Von -

ken voort, die doorgaans niet langer duuren dan

een of twee Sekonden.

Op welk een wyze ook men dit Water, in

een groote Kom vervat zynde, roert of beweegt,

verwekt men 'er Vonken in, die fchielyk weder
verdwynenj en, deèze Proefneeming verfch ei de

maaien herhaalcnde, brengen de laatfte Roerin-

gen- altyd minder Vonken voort dan de eerften

;

zodanig dat men , na dit Water een groot getal

reizen agtereen bewoogen te hebben , daar in niet

meer eenige Vonk verwekken kan , ten minfte

zo men het niet zekeren tyd, gelyk een Uur of

daaromtrent , laat ftil ftaan : want alsdan wordt

het weder bekwaam om Vonken voort te bren-

gen, en het fchynt dat de Stof, die dezelven

voortbrengen moet, aan de Oppervlakte, op dac

VL Deel. Dd )k
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ik zo fpreeke ,
gereed zy om Vuur te vatten.

Inderdaad, het gebeurt doorgaans, dat, na dit

Water een langen tyd te hebben laaten ftil ftaan

,

de kleinjfte Stoot hetzelve zig vol Vonken doet

vertoonen; waar na men fterker Stooten noodig

heeft om nieuwe Vonken te verwekken ^ en, als

men het verfcheide maaien agtereen beweegt,

brengen de laatfte Stooten altyd minder Vonken

voort dan de eerden, gelyk ik reeds gezegd heb.

Als men Zee-Water uitftort op een Katoenen

Neusdoek, digt van Stof, die over een Zeef is

gefpannen, brengt de Val van 't Water op den

Neusdoek Vonken voort, welken ras uitgaan;

maar als het meefte Water is doorgeloopen , de

Doek nog wel bevogtigd blyvende , en men gaat

denzelven v^ryven of flaan , zo doet men een

groote menigte van Vonken verfchynen; 't geen

menigraaalen met den zelfden uitflag herhaald kan

worden. In deeze Proefneeming duuren de

Vonken taamelyk lang ; ik heb 'er eenigen haar

Licht omtrent een halve Minuut zien behouden,

en dit Licht verdween niet fchielyk maar allengs

en by trappen.

Om zodanige Proeven in 't werk te ftellen,

moet men Water hebben dat verfch uit Zee ge-

haald is : want dit Water behoudt zyne eigen-

fchap om Vonken voort te brengen niet lang: aan

de Lugt blootgefteld , verlieft het dezelve in een

Dag of twee , en zelfs in een oogenbhk 3 wanneer

men het op 't Vuur zet , fchoon zonder het te

doen
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doen kooken. En dewyl onder de verfcheide

manieren, op welken de Hitte de Lighaamen kan

berooven van hunne Eigenfchappen , de vlugmaa-

king van zekere Deeltjes eene der gewoonlyk-

ften is, viel ik in 't vermoeden, dat men, Zee^

Water deftilleerende met Glazen, in den don-

ker de Lichtende Greintjes uit den Kromhals ia

het Recipiënt zou kunnen zien overgaan : ik (lel-

de die Proefneeming inderdaad in 't werk, maar

zy hadt het Gevolg niet , 't .welk ik my daar van

beloofd had: niettemin verwittig ik de genen,

die eenige luft zullen hebben om op 't zelfde On-

derwerp te werken, dat ik weinig gelegenheid

daar toe had, hebbende het maar eens gedaan en

met zeer kleine Glazen.

Wanneer het Zee-Water digt beflooten is,

zo behoudt het deeze Eigenfchap een wei-

nig langer tyd. Zo men in den donker Fleflchen

fchudt, die zulk Water verfch uit Zee gehaald

bevatten, dan befpeurt men Vonken aan deszelfs

Oppervlakte, ja fomtyds op den bodem van de

Flefch; doorgaans egter komen zy niet voort,

dan in de twee of drie eerfte Schuddingen; ver-

volgens kan men 'er geen nieuwe verwekken

,

dan wanneer men de Fleflchen ftil heeft laaten

ftaan, en, als men 'er eenen aanmerkelyken tyd

niet aan geraakt heeft, zo doet de kleinfte Schud-

ding een of twee Vonken op de Oppervlakte ver-

fchynen , maar daar na zyn 'er fterkcr Schuddin-

gen noodig om nieuwe Vonken te verwekken.

VI. Deel.
' Dd a Den
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Den 14 Oktober 17^0, een taamelyk koude Dag
met eenNoorde-Wind, vulde ik met Zce-Wa-
ter een vier-Pints Bottel, dien ik wel naauwkeu-

rig toeftopte; op den zesden Dag, geen Vonk daar

in verwekken kunnende wanneer ik denzelven

regt hield, kreeg ik in 't hoofd hem om te keeren,

en ik befpeurde eenige Lichtende Greintjes die

lang duurden: één onder anderen behieldt zyn

Licht omtrent vier Minuuten. In welk eene ge-

ftake ik den Bottel hield , de Lichtende Greintjes

gingen altyd naar de laagfte plaats, en federt heb

ik 'er geen Licht in kunnen doen verfchynen.

Aangezien het Zee-Water deeze Ejgenfchap,

om Licht voort te brengen , zo fchielyk verlieft

;

zou men daar uit niet kunnen opmaaken , dat de

StofFe van dit Licht in de Zee fteeds vernietigd

en herboren worde ?

Het Zee-Water is niet altoos even bekwaam

om Vonken te geeven, en fchoon men met Waar-

heid zeggen kan, dat in de Zomer en Herfft de

Zee, in 't algemeen gefproken, meeft in ftaat is

tot voortbrenging van dit Verfchynzel , heb ik

niettemin opgemerkt , dat zy 'er op zekere Da-

gen, in deeze Saizoenen, veel meer dan gewoon-

!yk van voortbragt, en dat zy *er, op andere ty-

denj naauwlyks eenigen uitleverde; maar de ge-

fteldheden van den Dampkring, die oorzaak van

deeze ongelykheden zyn , heb ik niet kunnen be-

fiaalen : miflchien moet men zelfs de oorzaak daar

van niet zoeken in de Lugt 3 maar in de Zee zel-

ve.
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ve , die buiten twyfel niet vry is van inwendige

veranderingen.

Van overlang weet men reeds, dat het Wa-
fer van de Zee zig foratyds by nagt Lichtende

vertoont ; een bekende Zaak by de Zeevaaren-

den, die zulks het Vunren der Zee noemen: doch

het is te verwonderen ^ dat men zo weinig Na-

tuurkundigen vindt, die daar van in hunne Schrif-

ten fpreekcn: ik ken niemand, behalve den Kan-

felier Bacon en BoYLE„die 'er iets van gezegd

hebben voor den Abt Nollet. Zie hier , wat

pien omtrent dit Onderwerp vinde,in het Trak-

taatje van BoYLE over den Oorjfrong derFormett

en Hoedanigheden. Hy brengt daar, op het ver-

haal van geloofwaardige Ooggetuigen, by ; „ hoe

„ op fommige plaatfen de Zee by nagt fchynt te

„ Vuuren, zo ver zig het Gezigt kan uitftrek-

„ ken (*), en hoe zy, op andere tyden en plaat-

„ fen, alleenlyk Licht geeft , wanneer zy tegen

„ het Schip ftoot of met de Riemen gellagen

„ wordt : hoe men aanmerkt , dat fommige Zee-en

„ dikwils glinlteren en anderen in 't geheel niet;

„ hoe men in eenige Landen waargenomen heeft,

„ dat de Zee Vuurde met zekere Winden, 'c

„ welk

C*) 't Geen Boyle hier verhaalt , fchynt overeen te

komen met de Waarneemirg van den Ridder G o d e h e u,

omtrent het Vuuren der Zee by de Maldivifche Eilanden,
[waar van wy in 't vervolg deezer Verhandelingen zulle

fpreeken.] '

VI. Deel. Dd 3
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„ welk op andere plaatfen dus niet gebeurde, en

„ hoe fonuyds, in een ver uitgeftrekte Streek van

„ de Zee, een gedeelte Licht fchynt te geeven,

„ tervvyl het andere dit niet doet. Hy befluit,

„ met te zeggen; hoe hy gaarn gelooven zou,

„ dat decze Verfchynzels tot oorzaak hebben ze-

„ kere algemeene Wet van 't Gcheelal, of ten

„ minde van onzen Aardkloot".

Wanneer men de Waarneemingen in aanmer-

king neemt, die Boyie bybrengt, en ze verge-

lykt met de genen , die door my van 't begin van

Maart tot aan 't end van Oktober gedaan zyn , vind

ik my geneigd om te denken, dat men dit Licht,

inzonderheid 't gene door de Stooting voortge-

bragt wordt , t'allen tyde en in alle Zee-en kan

"waarneemen ; met dit verfchil egter, dat op ze-

kere tyden en in zekere Zee-en de Lichtende

Greintjes gemakkelyk zouden voortgebragt wor^

den en hun Licht veel langer behouden, Wy
hebben 'er reeds Voorbeelden van gezien in de

Redeneering vanBoYLE, zo even aangehaald, en

wy gaan 'er een ander bybrengen , 't welk zeer

aanmerkelyk is, wordende in de Hiftorie der A-

kademie van 't Jaar 1703 gevonden. Li een Brief

van Kadix was gemeld: „ dat men aldaar, ge-

„ duurende vyftien Nagten agtereen , de gehee-

„ Ie Zee byna als een vloeibaare Phosphorits hadt

„ zien Glinfteren , en , om de vergelyking met

„ den Phospborus nog volkomener te maaken,

„ werdt 'er bygevoegd , dat het Zee-Water, in

„ Fles-
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5, Fleffchen mede genomen , hec zelfde Licht gaf

,, in de duiftemis: ja dat eenige Druppelen, op

„ den Grond geftort , als Vonken Vuurs glinfter-

„ den , en dat Doeken , in dit Water nat gemaakt,

„ insgelyks Licht van zig gaven". Dit Verhaal,

naderhand niet beveiligd wordende ^ werdt voor

een Verdigtzel gehouden ; doch het gaat, gelyk

men hier zietj vergezeld met Omftandigheden,

die duidelyk doen blyken, dat het niets minder

dan een Verdigtzel ware. Men is zo dikwils be-

drogen geweeft, in fabelagcige Verhaalen voor

Waarheid aan te neemen , dat de verftandigfte

Geeften altoos genegen zyn^ om met een weinig

te veel verhaafting de Berigten te verwerpen van

Zaaken, die zig van de gewoone Wetten der

Natuur fchynen te verwyderen

!

Uit alles 't gene ik verhaald heb blykt, dat de

beweeging het Middel zy, 't welk gewoonlj^ker

wyze dit Licht voortbrengt. Bacon hadt reeds

opgemerkt , hoe de Zee , met Riemen geflagen , by
Nagt Licht gaf. Hy zegt in zyn Werk, gety-

te\d Novum Sc'ient'mnimOrganum, pag. 180, in de

Druk van Leiden : fmd'iter Aqtta manna &JalJa
Noclu tnterdum viven'itur , Ketms fortiter fercujja ,

cormfcare , atque et'tam in Tetnpflatibiis Spma
Mans , fortiter agïtata , 'NoStu corrujcat. Deeze
doorlugtige Man heeft met reden die twee Ver-

fchynzelen te famen gevoegd ; want zy worden
door eene zelfde oorzaak, de beweeging naame-

Jyk van het Zee-Water , voortgebragt. In de

VL Deel. Dd 4 Scor-
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Stormen moet de geweldige Stooting der Golven

klompen Lichts voortbrengen
,
gelyk aan die

,

welken men waarneemt voor het Voorfteven der

Schepen, die zeer fnel voortgaan.

Thans blyft my nog over, te fpreeken van 't

Gevoelen van den Heer Abt Nollet. Deez'

ervaren Natuurkundige ftemt met den Heer Via-

NELLi. overeen, in het Denkbeeld, dat de Lich-

tende Stippen Zee-Wormen zyn , die Licht van

zig geeven, en zy grondveften hun Gevoelen op

zo omftandige Waarneemingen, dat de Heer Via-

NELLi zelfs het Diertje heeft doen aftekenen en

in 't Koper brengen in de Verhandeling van dit

Onderwerp, v/elke my de Heer Nollet goed-

gunftiglyk heeft gelieven mede te deelen (*).

Men zal zig verwonderen, hoe ik, na een be-

wys, 't welk zo beflilTend fchynt, nog aan de

Zaak durf twyfelen. Ik hope niettemin , dat men

my zal toelaaten , de volgende Aanmerkingen

voor te ftellen.

Byna alle ftukken, die ik bygebragt heb, ver-

toonen dit Verfchynzel als van geheel iets anders

afhangende , dan van Lichtgeevende Infekten.

't Is inderdaad onbegrypelyk: i. Hoe het Voor-

fteven

(*) [Men kan daaromtrent nazien, het Omftandige Be-

rigt, dat 'er van deezc Diertjes en derzelver Ontdekking

door ViANELLi en anderen, is gegeven, inBAKRns
Nuttig gebruik van 't Mikroskoop. Aniüerd. 1756. bladz.

414-3
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fteven der Schepen altoos minder Diertjes zou

doen verfchynen, wanneer het Schip langzaam,

dan wanneer hetzelve fchielyk voortgaat : 2.Waar-

om zouden deeze Diertjes , in een Kom ofFlefch

met Zee-Water zynde, of leggende op een Neus-

doek , die met zulk Water is doordrongen
, ge-

meenlyk geen Licht geeven, dan wanneer men
dit Water fchommelt of op de Neusdoek flaat?

De Heer Vianelli heeft gezegd, dat men dee-

ze Lichtende Stippen niet zien kan^ anders daa

in de Zomer; nogthans heb ik dezelven waarge-

nomen van den 5 Maart tot aan het end van Ok-

tober, toen ik genoodzaakt was van Montpellier

te vertrekken. De Waarneeming van Bacon
fchynt in Engeland gedaan te zyn. Mr. Shab-

BEAR, een Engelfch Geneesheer, heeft te Dou-
vres waargenomen , dat men ^ door Sceenen in de

Zee te fmyten , Vonken verfchynen deed, en

Mr. Seer, een Engelfchman, heeft myn Broe-

der verzekerd, hoe men, zelfs in deOoft-Zee,

waargenomen had , dat het Voorfteven der Sche-

pen , in 't doorklieven van het Water , aldaar

een dergelyke Vuuring veroorzaakte: ja ik ge-

loove, dat 'er naauwlyks een Zee zy, daar men
door de bruifching der Golven, als zy fterk aan

't woelen zyn
, geen zodanige klompen Lichts

heeft zien geboren worden. Toonen alle dee-

ze Waarneemingen niet aan , dat men dit Licht

zien kan in alle Saizoenen en in alle Landen ? Zou
VL Deel. Dd 5 dit
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dit niet een foort van Bewys zyn, dat hetzelve

geenszins door Lichtgeevende Infekten , maar door

eenige Stofte, die in de Zamenftelling van het

Zee-Water komt , veroorzaakt worde ? Ik wenfch-

te dat de Heer Vianelli met het Mikroskoop

de Lichtende Greintjes , die men in open Zee

ziet, had kunnen waarneemen, en niet de genen,

welken men op de Zee-Planten vindt. Zou het

niet kunnen zyn, dat deeze Lifekten iets hadden

aan zig behouden van deeze StotFe, 't welk den

Waarneemer misleide? Ik maatig my egter geen

beflilling in deezen aan ; de Infekten ^ welken

Vianelli waargenomen heeft, kunnen waar-

lyk Lichtgeevende Wormpjes zyn , doch die geen

betrekking hebben tot het voorheen gemelde Vcr-

fchynzel.

Aangezien men niet te veel Proefrieemingen

in 't werk kan ftellen, om zig te verzekeren aan-

gaande iets , dat men meent te hebben vernomen

;

zo heb ik 'er nieuwe gedaan op Zee-Water,' na

dat ik de Eere had gehad om dit Vertoog aan de

Akademie voor te leezen , en dewyl dezelven

my toefchynen myn Gevoelen te bekragtigen,agt

ik my verpligt ze hier by te voegen.

Indien men in den duifter een weinig Brande-

wyn mengt niet Water , dat verfch uit Zee ge-

haald is, in eene Flefch vervat, zal men waar-

neemen , dat de vermenging van de Brandewyn

een groot getal Vonken voortbrengt , en dat dee-

7-%
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2ie Vonken doorgaans veel langer duuren ,dan wan-

neer zy door fchommeling alleen zyn voortgebragt.

Ik heb zodanige Vonken verkreegen, door de

bymenging van een groot getal andere Vogten;

gelyk Olie van Vitriool , Sterk Water , Geeft

van Zout , Olie van W^ynfteen, Solutie van Ar-

moniak-Zout , Wyn, Azyn : doch geen van al-

len heeftze zo menigvuldig of zo fterk glinfteren-

de voortgebragt, als de Brandewyn. De Von-

ken , door de bymenging van deeze Vogten ge-

boren , hebben my altoos gefcheenen zig te ver-

voegen naar de laagfte plaats, en dit zo veel te

gcfwinder als het Vogt, dat men gebruikte,

zwaarwigtiger was.

Wanneer men, door de bymenging van één

deezer Vogten , Vonken in een Flefch met Zee-

Water verwekt heeft , alsdan kan men 'er geen

nieuwe in doen voortkomen, noch door fchud-

ding of fchommeling , noch door ingieting van

ecnig ander Vogt.

Als het Zee-Water door Papier, of zelfs alleen

maar door een Doek van digt geweven Linnen,

doorgezeegen wordt , is hetzelve niet meer in

fiaat om eéne Vonk te geeven, noch door bewee-

ging, noch door bymenging van eenig Vogt: maar

als het Papier of Linnen , dat men gebruikt heeft,

na het doorzygen wordt gewreeven of bewoo-

gen, zo komen 'er Vonken op te voorfchyn, en

deeze Vonken zyn talryker, naar maatemen daar

VL Deel, groo-
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grooter veelheid van Zee -Water heeft laaten

doorzygen.

Hoewel de fchudding of wryving doorgaans

noodig zyn om deeze Vonken te doen verfchy-

ncn, (ten minfte in de Winter, wanneer ik meeÖ:

alle deeze Proefneemingen heb gedaan,) is 't ray

nogthans in 't midden \2i\\ September van 't voorlee-

den Jaar gebeurd, dat ik, na omtrent vier Pin-

ten Zee-Water door tweePeperhuizen van Papier

gefiltreerd te hebben, deeze Peperhuizen by nagt

naauwkeurig befchouwende , zonder dezclven ee-

nigzins te beweegen , daar aan van tyd tot tyd

Lichtende Stippen zag verfchynen , die zig fchee-

nen te ontfteeken , een klein Wecrlichtje te maa-

ken en te verdwynen in minder dan een Sekonde

tyds. Na dat ik een weinig Erandewyn op een

van deeze Peperhuizen had gegooten, vertoon-

den zig veele Lichtende Greintjes , die zeer lang

van duuring waren.

De duurzaamheid van deeze Lichtende Greint-

jes deedt my denken, dat ik, het andere Peper-

huis op een Tafel uitfpreidende, door middel vau

Brandewyn daar Lichtende Greintjes op verwek-

kenzou , die lang genoeg duurden, om ze met een

Vergrootglas te kunnen befchouwen. Ik deed

zulks inderdaad , en deeze Lichtende Greintjes

kwamen my voor, rond te zyn, van dikte om-

trent als de Kop van een groote Speld en zeer

glinfterende ; doch ik zag 'er niets aan ,
't welk naar

liet Diertje geleek. Schoon
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Schoon deeze Waarneeming my bediffend voor-

kwam, hoe ftrydig ook met het Gevoelen van

ViANELLi; durfde ik nog daar niet in beruften,

vreezende dat mooglyk de Brandewyn, door de

kleine Lichtgeevende Wormpjes te befchadigen,

my belet zou hebben dezelven te zien. Ten ein-

de dan my geen twyfeling in dit ftuk overblyven

mogte, heb ik, geduurende deezen Winter, ver-

fcheide maaien Zee-Water laaten loopen door Pa-

pier , zo dat, -wanneer deeze Peperhuizen ledig

waren , men in den duider daar in veel Vonken

zag, indien men flegt de Strooitjes, daar zy

op ruftten, een weinigje bewoog. Nadat ik dan

deeze Peperhuizen ontvouwen had , onderzogt

ik over dag met veel oplettendheid derzelver Op-

pervlakte , en zulks door middel van een zeer fterk

Vergrootglas; zonder ooit op deeze Papieren ee-

nig Lighaam te hebben kunnen vinden, 't welk

naar het Diertje van den Heer Vianelli ge-

leek : 't gene ik nogthans had moeten zien , in

gevalle het algemeene Verfchynzel , waar van

wy hier Ipreeken , veroorzaakt ware door het

Lichtgeevend Wormpje, 't welk hy befchryft,

en dat hy zegt hem (eer hy hetzelve door 't Mi-

kroskoop onderzogt,) voorgekomen te zyn: ee»

zveinig minder dan half zo dik als '/ Hair der

Oogleden , m kleur naby komende aan '/ bruin-

geel ^ en van zelfflandigheid zeer teer en broojch

zynde.

VI. Deel, Myns
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Myns oordeels kan men uit dit alles befluiten

;

in de eerfte plaats : dat dit algemcene Verfchyn-

zel , 't welk men kan waarneemen in alle Saizoe-

nen, en waarfchynlyk in allerley Zee-en , moet

toegefchreeven worden aan eene Fhosphorickc

Stoffè, welke brandt en vergaat wanneer zy

Licht geeft, en bygevolg geduurig in de Zee

verteerd wordt en herboren : ten anderen , dat

deeze Fhosphorus van zulk een aart is, dat de

aanraaking van een zeer groot getal Vogten hem

doet branden, en, dewyl deeze Stof zig natuur-

lyk begeeft naar de Oppervlakte van het Water,

en de beweeging den meeftcn tyd vereifcht wordt

om haar in brand te fteeken ; zo fchynt het , dat

de Lugt te flellen zy in 't getal der Vogten, die,

door hunne aanraaking , deszelfs branding ver-

haaften : en zulks fchynt bewyslyk te zyn door

de Proefneeming , welke ik in 't begin van dit

Vertoog bygebragt heb : te weeten „ dat men,

„ na het Zee-Water, 't welk in een Kom was,

„ verfcheide maaien agtereen geroerd te hebben ^

„ daar geen Vonk meer in verwekken kan; maar

„ dat hetzelve , zo men het vervolgens omtrent

„ een Uur ftil laat ftaan , weder bekwaam wordt

„ om Vonken voort te brengen ; zo dat het fchynt

„ of de StofFe , die deeze Vonken moet maaken

,

5, aan de Oppervlakte, om zo te fprecken
,
gereed

„ zy om Vuur te vatten ". Want deeze Stofte

tegenwoordig en volkomelyk geformeerd zynde

in
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in dit Zee-Water, (alzo men 'er dezelve gemak-

kelyk kan affcheiden met hetzelve door een dig-

ten Doek te zygen,) zo fchynt het, dat de roe-

ring of fchommeling, alles wat 'er van die StolFe

in het Zee-Water zig bevond , agtereen , zou

moeten doen verbranden , indien de beweeging

alleen oorzaak van die verbranding ware : maar

dewyl wy integendeel zien, dat debeweeging niet

anders doet verbranden , dan dat gedeelte, 't welk

zig aan de Oppervlakte bevindt ; waarna men,

om nieuwe Vonken te verwekken, het Water

ftil moet laaten ftaan en afwagten dat 'er nieuwe

Phosphorieke deeltjes naar de Oppervlakte ftygen;

zo blykt het dat de aanraaking van de Lugt veel

hulp aan deeze verbranding toebrengt.

Ik geloof zelfs, dat het om deeze reden is, dat

men, op Zee zynde, geduurende de Nagt, voor

het Schip de kleine Waterbolletjes ziet glinfteren,

die men over Dag langs de Oppervlakte ziet rol-

len : want deeze kleine Greintjes , dus langs ?t

Water rollende, geeven hun gantfche Oppervlak-

te aan de Lugt bloot, die 'er overal onmiddelyk

aanraakt.

Eindelyk ; dewyl deeze Stoffe niet door 't Fil-

treer-Papier of den Zygdoek heen loopt, zo is

het klaar, dat dezelve niet in 't Zee-Water ont-

bonden is , maar 'er flegts in hangen blyft , en

bygevolg een Olie- of Zwavelagtige natuur heeft.

Men kan gemakkelyk begrypen , welke in

VI. Deel. de
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de Zee de bronaders kunnen zyn, die deezeStof-

fe onophoudelyk en in overvloed uitleveren: ik

laat voor de Scheidkundigen over te befliffen, of

de Proefneemingen , welken ik bygebragt heb

,

bewyzen, dat zy met den Phosphorus van de Fis

eenige overeenkomft heeft.

Na alle de Proeven en Waarneemingen , hier

bygebragt, geloof ik, dat men geenzins zal kun-

nen twyfelen , of in 't algemeen het Licht , 't

welk het Zee-VVater uitgeeft , wanneer het in

den duifter wordt gefchommeld of geroerd, niet

kome van eene StofFc , welke daar in onder de

gedaante van kleine Greintjes is vervat, die zig

by Nagt, of in de duifterheid, als zo veele Lich-

tende Stippen vertoonen ; ik meen zelfs genoeg-

zaam beweezen te hebben, dat deeze Greintjes,

in geener manieren , de gedaante van Diertjes

hebben. Nogthans (ik herhaal het) maatig ik my
niet aan, daar uit een beflilTend Gevolg te trek-

ken , tegen de Waarneemingen der Lichtgeeven-

de Zeewormpjes van de Heeren Vianelli en

NoLLET. *t Een zo wel als 't andere van dee-

ze Verfchynzelen kan plaats hebben. Het kan

zyn, dat het Zee-Water in 't algemeen een foort

van Phosphorieke StofFe bevat, welke hetzelve

doet glinfteren als men 't roert of fchommelt, en

dat ook op zekere plaatfen van de Zee zig Licht-

geevende Wormpjes bevinden, die deeze zelfde

uitwerking, als 't ware, van zelf voortbrengen

;

dat
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dat is te zeggen, zonder beweeging van het Wa-
ter. Ik ftel myne Aanmerkingen alleenlyk voor

als Bedenkingen, die opheldering noodig fchynen

te hebben : myn begeerte zou grootelyks daar

heen zyn geftrekt geweeft,om dit zelf te kunnen

doen, maar dewyl ik niet met genoegzaam goa^

de Mikroskoopen was voorzien , en het myne
Bezigheden niet toelieten Moncpellier te verlaa-

ten , om myn Verblyf aan een Zee -Haven te

gaanneemen, zo was dit my ondoenlyk. Het
ware te wenfchen, dat de Natuurkundigen, die

digt aan Zee woonen, oiiderzoek geliefden te doen

op dit Licht , en hunnen arbeid belteeden tot op-

loffing van de twyfellngen , die 'er ons nog over-

blyven omcrent deszelfs aart: de nieuwheid van

^t Onderwerp fchynt hun Ontdekkingen te be>

iooven (*).

H.

(*) [Ten dien opzigte zyn wel waardig nagezieh te

tvorden de Waarneemingen , welken de Zeeuwfche Ge-
neesheer Job B ASTER aan de Hollandfche Maatfchap-

py te Haarlem én aan de Koninglyke Sociëteit van Lon-
den meegedeeld heeft : waar in hy het Middel aan de
hand geeft om de Diertjes , die de gedagte Vuuring van
't Zeewater (zo hy onderftelt) veroorzaaken, met het

Mikroskoop te zien , en dezelven in een druppel afbeeldt,

benevens andere Lichtgeevende Zee-Infekten. ]

VI. Deei.. Ee AAN*



AANMERKINGEN
OMTRENT EEN

NIEUWE MANIER
OM DE

METAAL EN
TE ONTBINDEN;

DOOR DEN Heer

M A C Q U E R,

Doktor-Regent van de Fakulteit der Medicynen

te Parys , en Lid van de Akademie

der Weetenjcbappen.

{Hijl' dt VAcad. Royale des Sciences, de l'An 1755. a Paris

I76i.p. 53.)

|^:<g5^ö O g^000WWWO ^ ^WWW^

MEn heeft akoos , tot Ontbinding der Me-
taalen, de fterkfte Zuuren gebruikt: zelfs

heeft men dikwils derzelver werking door die

van 't Vuur bevorderd. Door dit behulp was

men zo ver gekomen, om 'er Geneesmiddelen uit

te haaien van eene onfeilbaare kragt en alleen

bekwaam om de hardnekkigheid van zekere Ziek-

ten te overwinnen.

Ondanks alle deeze voordcelen , was de Heer

Graaf DE la Gakaye bedugt,dat de geweldig-

heid van de Zuuren en van 't Vuur hun eene fcha-

de-
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delyke Eigenfchap aanzetten mogte , en de zelf-

de Geeft van Menfchlievendheid, welke hem reeds

Geneesmiddelen uit Plantgewaflen , te vooren on-

bekend , hadt doen ontdekken, heeft hem aan-

gefpoord, om te onderzoeken, of hy geen zag-

ter Werktuigen vinden kon, bekwaam om de

Metaalen te ontbinden, zonder de Geneesmidde-

len, die men 'er uithaalt, gevaarlyk te maaken

voor den Patiënt.

Met dit inzigt heeft hy beproeven willen , of

de allerzagtfte Onzydige Zouten QSal'ta Neutra^^

door de enkele warmte van de Lugt geholpen,

niet in ftaat zouden zyn om de famenftellende

deeltjes der Metaalen van een te fcheiden , en

,

niettegenftaande de flappe werkzaamheid deezer

OntbindftofFen , is hy 'er in geflaagd: maar, aan-

gezien het getal der Onzydige Zouten zeer groot

is , en bygevolg dat der famenvoegingen , die

men 'er van kan maaken met de Metaalen , byna

oneindig wordt, zo heeft de Koning, die be-

geerd hadtj dat de eerfte Geneesmiddelen van

den geraelden Graaf, tot welzyn van zyn Volk
en van 't Menfchelyk Geflagt in 't algemeen , zou-

den publiek worden gemaakt , de verhindering

willen voorkomen , welke de hooge Ouderdom
van deezcn braaven Burger zou kunnen toebren-

gen aan de volkomen uitvoering eens Ontwerps
van zo veel uitgeftrektheid ; gelaftende den Heer
Macquer om het in zyn geheele uitgeftrekt-

heid te vervolgen. Wy zullen hier beknop-

VI. Deel. Ee e telyk
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telyk berigt geeven van de Operatiën , die hy

aan de Akademie meegedeeld, en van de Beden-

kingen , die hy 'er bygevoegd hecfc.

Het eerfie Voorwerp der beproevingen van den

Heer delaGaraye was het Kwikziher. Door

't zelve te mengen met viermaal zo veel Armo-

niak-Zout, het mengzel, welgewreeven en ver-

volgens aan de Lugt blootgefteld zynde in Glazen

Vaten, van tyd tot tyd weder fyn maakende,

kreeg hy eene Zoutige Mcrkuriaale Klomp, die,

in een Phiool gedaan zynde met goede Wyn-
s:eeft, door middel van een Warmte, in 't eerft

zeer zagt , maar allengs tot een kookende Hitte

vermeerderd, eene Tinktuur geeft van eene flaauw

Citroengcele kleur , en zo vervuld met Kwik-

zilver, dat zy in een oogenblik het Koper, daar

zy aan komt te raaken, wit maakt.

Deeze Tinktuur is zeer kragtig tot Geneezing

van een oneindig getal Ziekten, voor welken het

Kwikzilver tot Geneesmiddel ftrekt. Men heeft

'er zelfs, geduurende vyfticn Dagen, een taame-

lyk fterke Gifte van ingegeven, zonder dat die

eenige Kwyling veroorzaakte: zy deedt won-

derbaare uitwerkingen in hardnekkige Huid-

kwaaien : met één woord , men kan ze aan-

merken als een der befte van dit üag van Ge-

neesmiddelen ; en , om 'er de Natuurkunde in te

betrekken^ hoe verwonderlyk is 't, dat het zwaar-

fte Lighaam na het Goud, 't geen men op het

Aardryk kent, zodanig kan worden verdund en

ver-
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verdeeld, dat het volmaaktelyk blyft hangen in

een Vogt zo ligt als de Wyngeeft is.

Zo men in plaats van Wyngeeft gemeen Wa-
ter bezigt, dan krygt men ook wel een Solutie

van de Kwik; maar deeze is niet bekwaam dan

tot uitwendig gebruik.

Het Tzer is op de zelfde wyze en met derge-

lyken uitflag behandeld. Gemengd zynde met
de helft van zyn Gewigt blaauwe Vitriool en een

weinigje gemeen Water, zo wordt het heet en

verhardt vervolgens tot een Klomp , welke men
agt Dagen laat weeken in de Kelder ; daarna fyn

geftampt zynde, droogt men 't Poeijerj en be-

fproeit het beurtlings met Water, tot dat het een

(choone kleur van Crocus Marris aangenomen heeft.

Alsdan ftampt men alles in een Mortier, met Wa-
ter daar by te gieten, zo lang dit Water eene

Roeftige kleur uit de Stoffe trekt, houdende, als

het helder daar af komt, met bygieten op. Dit
Roeftige Water is, als men 't zelve gefiltreerd

heeft, genoegzaam met Staal beladen, dat der-

tig of veertig Druppelen, in een Pint Water ge-

daan zynde, hetzelve tot een uitmuntend Staal-

water kunnen maaken.

De Graaf DE la Garaye hieldt zig niet te

vrede met het Yzer door middel van Vitriool te

ontbinden; hy heeft tot het zelfde einde Zee-
Zout, Salpeter en Armoniak-Zout gebruikt, en
door middel van dit laatfte een geel Zout gekree-

gen, waar van de Wyngeeft al de kleur naar zig

VI. Deel. Ee 3 nam.
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nanij krygende- tevens ecnc bittere, lamentrek-

kende Smaak, en de eigenfchap, om door ver-

menging aan het Aftrekzel van Galnooten een

taamclyk fraaije donkerblaauwe kleur te geeven.

-Deeze Tinktuur, en die, welke gemelde Graaf

verkreegen heeft door middel der andere Zouten,

waar van wy gewag maakten; zyn uitermaate

zagt , en kunnen met goed gevolg gebezigd wor-

den in alle Ziekten j daar men genoodzaakt is

zig te bedienen van de Bereidingen van Staal.

De Heer Doktor le Monnier merkt zelfs de

eerfte, van welke wy gcfproken hebben, aan als

een Specijicum tegen een Stuipagcige en verfchrik-

kelyke Ziekte , die vry gemeen is te St. Ger-

main , en byna alle andere Geneesmiddelen te

leur ftelt.

Plet Koper, behandeld zynde met Armoniak-

Zout, volgens de nieuwe Manier van den Heer

DE LA Garaye ,
geeft aan 't Water een zeer

fchoonc blaauwe kleur: Wyngeeft haalt 'er maar

een fiaauw Groen uit, maar Brandewyn , die zo

wel Water als Geeft bevat, wordt 'er heerlyk

groenagtig blaauw door gekleurd.

Men begrypt ligtelyk , dat deeze Tinktuur

niet inwendig gebruikt kan worden zonder ge-

vaar ; maar , uitwendig aangevoegd zynde

,

brengt zy wonderbaare uitwerkingen voort.

Men heeft, met verwondering, die hardnekkige

en kwaad-aartige Zweeren aan de Beenen, wel-

ken zo gemeen zyn in Bretagne , zeer fchie-

lyk
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lyk zien geneezen op 't gebruik van dit Mid-
del.

't Gene wy hier gezegd hebben moet, voor

't overige , maar als
,
een Proefje worden aange-

merkt. De andere Zouten en Metaalen leveren

een groot getal keurlyke Proefneemingen uit, die

waarfcbynlyk nuttig zouden zyn om in 't werk
gefteld te worden, en de Heer Macquer be-

looft ons de agtervolging van deezen arbeid,

Middelerwyl heeft hy eenige Bedenkingen gelie-

ven voor te ftellen omtrent de Merkunaak Tink-

tuur^ waar van wy hier berigt zullen geeven.

Het zou grootelyks te verwonderen zyn, in-

dien onder alle de vereenigingen , welken de

Scheikundigen van het Kwikzilver met verfchei-

derley Zelffl:andighedcn gemaakt hebben, die van

dit Metaal met Armoniak-Zout hun ontfnapt wa-
re : ook hebben zy 'er eenige kennis aan gehad.

De Heer Macquer heeft by Stahl, Man-
GETüs en Lemery zelfs. Bewerkingen gevon-

den , om eene vereeniging te maaken van 't Kwik-
zilver met dat Zout , maar het blykt geenzins uit

eenigen van die Verhaalen, dat zy aan 't onder-

zoek van deeze vereeniging alle oplettendheid te

koft gelegd hebben, welke noodig was om den

aart en eigenfchappen daar van te kennen. Men
ziet 'er allcenlyk uit, hoe, zy geweten hebben,

dat het Armoniak-Zout eenige werking deed op

't Kwikzilver: maar , hoe gefchiedt deeze wer-

king? gaat zy met eene vaneenfcheiding der fa-

VI. Deel. Ec 4 men-
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menftellende deelen van hec Zout gepaard? en

welke is, in dit Geval, de aart van 't Samenftel-

zel , dat uit de vereeniging van eenigerley deelt-

jes van dit Zout met het Kwikzilver gebooren

wordt ? Altemaal volftrekt nieuwe Vraagftuk-

ken, en tot welker oploffing de Heer Macquer
tot de Ondervinding zyn toevlugt heeft ge-

romen.

In den eerden opflag bevondt hy , dat cle dui-

delyk kenbaare Dampen van vluggen Geeft van

Armoniak-Zout , die uit het raengzel van dit

IJout met Kwikzilver , in de Operatie van derï

Heer de la GARAYE,opftygen, een onbecwis-

telyke blyk waren van de ontbinding der Samen-

ftellende deelen van dit Zout, en dat, terwyl

het vlugge Alkali daar van wegwaafemde, 'er

niets dan 't Zuur van Zee-Zout overbleef, 't welk

zig met het Kwikzilver vereenigen kon ; en dus

was 't enkel te doen , om de natuur van deeze

vereeniging te bepaalen.

Men kent, tot dus verre, vier vereenigingen

van 't Zuur des Zee-Zouts met Kwikzilver: de

bytende Suhlmaat^ de zoete Kwik , de Panacea

en de witte Preciptaat. Het kwam derhalve

daar op aan, om te weeten, of de nieuwe ver-

eeniging tot een van deeze vier behooren mogte,

dan of zy eene vyfde uitmaakte.

Op welk eene wyze men te werk gaa, om het

mcngzel te maaken, dat van den Heer Graaf de

LA Garaye voorgefchreeven is, altoos bljft

'er
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Per een aanmerkelyk gedeelte Armoniak-Zout en

een taamelyk groote veelheid Kwikzilver over,

die niet ontbonden worden noch zig vereenigen,

en deeze overfchietende veelheid van Armoniak-

Zout kan niet nalaaten met en benevens bet ge-

mengde te fmeken in het Water of in de Geeft,

die men gebruikt, om 'er de Sokuie van te maa-

ken. Dit is zo v/aar, dat de minfte veellieid O-
lie van Wynfteen, welke men daar op giet, het

vlugge Alkali van dit Zout los maakt, 't welt;

zig weldra ontdekt aan den Reuk, dien het onr

der 't wegvliegen van zig geeft.

Om zig van dit geheel onnutte Zout te ont-

flaan, heeft de Heer Macquer getragt hetzel-

ve daar af te fcheiden door eene Deftillatie eï\

Sublimatie , beiden gedaan met een trapswyz*

vermeerderd Vuur. Door dit middel heeft hy
de afzondering, welke hy begeerde, egCer niet

verkrygen kunnen, maar wierdt in tegendeel

eenige Zuure Dampen van Zee-Zout in de Subli-

matie gewaar; waar uit hy opmaakte , dat de

Merkur'taah Kompofitie miffchien wel van natuur

veranderen kon , en dat men van deezen weg
al'ftappen moefte.

De Kryftallizatie is hem niet beter gelukt. Hy
heeft 'er niet eene kunnen verkrygen , welke niet

te gelyk uit het Merkuriaale mengzel en Armo-
niak-Zout famengefteld was: weshalve hy die pok
moeft laaten vaaren.

yi. Deel. E© 5 Men
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Men kan egter niet zeggen, dat de Kryftalli-

zatie den Heer Macqüer geheel nutteloos ge-

weeft zy. Dezelve heeft hem zonderlinge Ver-

fchynzelen in de Figuur , welke de Zoutige

Klompjes aanneemen , uitgeleverd : maar , hoe

fraay ook deze Vertooning ware, zyftrekte niet

tot het einde, 't welk hy zig voorgefteld hadt,

en hy was genoodzaakt af te zien van zyn

oogmerk, 't welk was, om van het Merkuriaale

Zout het niet ontbonden Armoniak-Zout, dat zig

zo hardnekkig daar aan hegt, af te fcheiden.

Dewyl hem dan deeze manier van Ontbinding

niet gelukte, is hy een geheel verfchillende weg
in geflagen. Wy hebben gezegd, hoe het on-

twyfelbaar ware, dat, in de Operatie van den

Heer de la Garaye, het Kwikailver zig met

het Zee-Zout-Zuur , dat m het Armoniak-Zout

vervat is, vereenigt , en de moeielykheden,

welken de Heer Macquer ontmoet heeft, om
van dit mengzel het niet ontbonden Armoniak-

Zout af te fcheiden , bragtcn hem^tothet denkbeeld,

om Armoniak-Zout te voegen by de Merkuriaa-

le Preparatiën, in welken 't Zuur van Zee-Zout

komt|, en dezelven in dien ftaat by de Mcrku-

riaak Kompofitie y2iX\ den Heer de la Garaye
te vergelyken , om te zien, naar welken het

meell zweemde, dan of het een vyfde Soort uit-

maakte.

By de eerfte Operatie bleef niets meer van de

bc-
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kende Merkuriaale Preparatiè'n , in welken het

Zuur van Zee-Zouc komt , over , dat vergelee-

ken kon worden met de Kompofitie van den

Heer de la Garaye, dan de bytende Subli-

maat alleen; de drie anderen konden zig niet in

Ontbinding houden met Armoniak-Zout , noch

in Water , noch in Geeft.

Het mengzel van de Bytende Sublimaat met

Armoniak-Zout, was de Scheidkundigen niet on-

bekend: JUNCKERÜS, DiPPELiUS, KüNCKE-
Liüs , Mr. PoTT , en eenige andere Chy-

miften , hebben 'er van gefproken : maar het

fchynt, dat men nog niet genoeg gelet heeft op

verfcheide aanmerkelyke Eigenfchappen , welken

dit mengzel uitlevert ; waar van een der byzon-

derften is, de ongewoone vaardigheid, waar me-

de de Bytende Sublimaat ontbonden wordt in

Water, dat met Armoniak-Zout is bezwangerd,

en in vry veelgrooter veelheid, dan die in zuiver

Water zou ontbonden worden. Het mengzel

van deeze twee Zouten geeft aan 't Koper, dat

'er mede aangeraakt wordt, een zeer glinfteren-

de Zilverkleur, 't welk de Bytende Sublimaat

alleen niet doet: eindelyk, het Precipitaat, dat

men 'er van krygt door byvoeging van een vaft

Loogzout, is wit, daar 't gene men op de zelf-

de manier van Bytende Sublimaat alleen bekomt,

een kleur heeft van roode Moppen.

De eerfte ftap van den Heer Macqüer is ge-

VI. Deel. weeft,
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weeft, zig door de Ondervinding te verzekeren

van de veelheid Bytende Sublimaat , welke iti

zuiver Water fmeicen kon. Hy bevondt, dat

hetzelve, koud zynde, ongevaar ecri twintigfte

deel van zyn Gewigt daar van ontbond, en warm

zynde wel veel meer, doch dat dit overtollige

weer in Kryftallen op den bodem zakte , naar

maate het Water koud wierdt. Een wel op-

merkelyke omftandigheid in deezen is, dat de fi-

guur van deeze Kryftallen verfchilt , naar 't gene

de Kryftallizatie veroorzaakt heeft. Zo dezelve

niet dan uit de verkoeling van het Vogt ontftaan

is, hebben de Kryftallen altoos de gedaante van

Naalden met fcherpe Punten, en gelyken naar

Pooken; maar zo dezelve door uitwaafeming is

te weeg gebragt , dan zyn de Kryftallen van on-

regelmaatiger gedaante: men ziet 'er Teerlingag-

tige en als fcheefhoekige Ruiten , doch doorgaans

vertoonen zy Prisma's met vier hoeken, die aan

de enden regt afgefnceden zyn en zonder eenige

Punt. De Heer Macquer fchryft deeze ver-

fcheidenheden toe aan de grooter of kleinder

vaardigheid, waar mede de Uitwaafeming ge-

fchiedt.

Dergelyke Proefneemingen hebben hem ge-

leerd , dat zuiver Water , koud zynde , byna

een derde deel van zyn Gewigt Armoniak-Zout

pntbond, en dat hetzelve, tot Kookens toe heet

gemaakt zynde , daar van meer dan twee derde

deC'
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Seelen kan ontbinden; maar dit gedeelte Zouts,

ontbonden zynde door behulp der Kooking,

fchiet Kryftallen zo dra het Water verkoelt, en

formeert een verwarde Klomp, waar Ln men geen

Kryftallen , van eene regelmaacig bepaalde figuur,

kan onderfcheiden.

Het Water , met een derde deel van zyn Ge-

wigt Armoniak-Zout beladen, (zynde dit, ge-

lyk wy gezegd hebben, alles wat hetzelve koud

kan ontbinden j) heeft bovendien nog meer dan

zynGcwigt Bytende Sublimaat opgenomen : maar

eene vry zonderlinge omftandigheid van deeze

Operatie is, dat een gedeelte van dit ontbonden

Zout tot Kryftallen wierd, zonder dat 'er eeni-

ge Uitwaafeming kon plaats hebben van het

Vogt, en zonder dat de gefteldheid der Lugt,
in Warmte , veranderd ware. Dit Verfchynzel

deedt den Heer Macquer verfteld ftaan: doch,

na het wel overwoogen te hebben , vermoedde

hy, dat toen hy de Sublimaat en 't Water, dat

met Zout beladen was, ondereen mengde, het

Vogt warm geworden ware, en door dit middel

een overtollige veelheid Zouts had opgenomen,

welke het vervolgens, koud wordende, weder

vallen liet. De Ondervinding bewaarheidde zy-

ne Giffing en deedt hem zien , dat men , om dee-

ze onvolkomenheid te vermyden , de Bytende

Sublimaat in het Vogt werpen moet by genoeg-

zaam kleine gedeelten, dat hetzelve geene ge-

VI. Deel. waar-
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waarwordelykc Warmte kan baaren , terwyl het

zig ontbindt.

't Zelfde, dat de Heer Macquer gedaan

hadt met gemeen Water te gebruiken, heeft hy
getragt te doen met Wyngeeft, welke, gelyk

wy gezien hebben, insgelyks de bytende Subli-

piaat en het Armoniak-Zout ontbindt. Hy heeft

dan in de eerfte plaats onderzogt, hoe veel die

Geeft, koud zynde, opnam van dit laatfte Zout.

Deeze Proefneeming was ook in 't werk gefteld

door den HeerHoFFMAN, die bevonden hadt,

dat het een zesde deel van deszelfs Gewigt wa-

re. De Heer Macquer hadt een geheel ver-

fchillenden uitflag: hy heeft 'er nooit meer dan

een twee-en-dertigfte deel in ontbinden kunnen.

Hier over verwonderde hy zig, doch naar 'de

oorzaak zoekende, bevondt hy, dat, hoe meer

de Geeft van Water gezuiverd ware , dezelve

zo veel minder Armoniak-Zout ontbond. Waar-
fchynlyk zal die , daar hy zig van bediende , veel

zuiverder dan die van Hoffman zyn geweeft.

De Wyngeeft alleen ontbindt, zonder Vuur,

byna drie agtfte deelen van zyn Gewigt Bytende

Sublimaat : tot Kookens toe heet gemaakt byna

een gelyke veelheid als zyn Gewigt-: maar dit

overtollige Kryftallizeert als men het Vogt koud

worden laat.

De zelfde Geeft , met het twee-en-dertigfte

deel van zyn Gewigt Armoniak-Zout beladen,

(zyn-
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(zynde zo veel als Iiy 'er van ontbinden kan,)

heeft, zonder Vuur, byna drie vierde declen

van zyn Gewigt Sublimaat opgenomen : maar dee-

ze Solutiebragt de zelfde uitwerkingen nietvoort

als de Merkur'iaaïe T'tnktiinr van den Heer de la
Garaye: zy maakte het Koper niet wit , en de

Precipitaat, die men 'er door middel van een vaft

Loogzout uit kreeg, was niet wit van kleur.

De Heer Macquer verbeeldde zig, dat dit

verfchil daar uit kon voortgekomen zyn, dat zyn

mengzel geen genoegxaame veelheid Armoniak-

Zout inhield: maar, wat Raad dan , om 'er meer

van in de Wyngeeft te doen fmelten ? Eindelyk

kwam hem in 't hoofd, dat hy, eerfi: den Geeft

met Sublimaat belaadende , miflchien zo ver zou

komen , van denzelven een grootere veelheid

Armoniak-Zout te doen opneemen. Hy was in

zyn denkbeeld niet bedroogen: de Solutie wierdc

t'eenemaal met de gedagte Merkuriaale Tinktuur

overeenkomftig en hieldt het uit in alle de Proe-

ven , welken men met deeze laatfte gedaan hadt; .

maakende het Koper wit ; geevende , door mid-

del van vafl: Loogzout , een witte Precipitaat , en

leverende , eindelyk , by de Deftillatie en SubH-
,

matie, die zelfde Verfchynzelen uit, waar van

hier voor gefproken is.

Uit al het gene wy gezegd hebben volgt, dat

de vermenging van Armoniak-Zout en Kwikzil-

ver een Zout]ge liomfopüs voortbrengt, welke

VI. Deel. het
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hef Zuur van Zee-Zout en de Kwik met elkandei-

vereenigd bevat , en dat de Bytende Sublimaat

die gene der bekende Mrrkuriaale Preparatiën

is, met welke dit nieuwe Zout de meefte over-

eenkomft heeft ; dat, op welk een wyze ook dit

nieuwe Zout kan ontbonden zyn , hetzelve zig

famengevoegd en ten naauwfte vereenigd bevindt

met eene vry groote veelheid Armoniak-Zout,

welks famenftellende deeltjes niet vaneen gefcheï-

den zyn; dat zig met hetzelve in Water en Bran-

déwyn laat fmelten, en dat men 'er geenzins

door Sublimatie, noch door Kryftallizatie kan

afzonderen : dat deeze famenvoeging zelve van

het nieuwe Zout, of van de Bytende Sublimaat,

met Armoniak-Zout, niet eene bloote vermenging

is , aangezien men dezelven niet van elkander

fcheiden kan, eri dat dezelve bovendien een wel

merkwaardig Verfchynzel voortbrengt, daar in

beftaande, dat, wanneer een van beiden in Wa-
ter of in Wyngeeft is gefmölten , hetzelve aan

deeze Vogten de eigenfchap meedeelt, om een

merkelyk grooter veelheid van het andere te ont-

binden , dan zy bevoorens daar van ontbinden

konden ; waar uit volgt , dat in de Operatie van

den Heer de la Garaye de Kwik, om zo te

fpreeken, tweemaal ontbonden is; eerft door het

Zuur van Zee-Zout uit dat gedeelte van 't Ar-

moniak-Zout, welks famenftellende deeltjes van-

een gefcheiden zyn , en dat daar mede een Zou-

iip
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tfge Kompofitie müakt , welke wederom ontbon-

den wordt door het niet vaneen gefcheiden Ar-

moniak-Zout, 't welk zig daar mede famenvoegt^

De gelyklieid^ welke wy hebben doen opmer-

ken tuffchen het nieuwe Merkuriaale Zout en de

Bytende Sublimaat, zou dienaangaande miffchicit

eenig wantrouwen kunnen baaren ; maar hetzel-

ve zou ongegrond zyn. Het gelykt 'er, ten op-

zigt van de bytende hoedanigheid , in geeneri

deele naar, en de Heer MACQtJER heeft alle

noodige Proeven in 't werk gelield om zig daap

van te verzekeren : 2y hebben hem zo ver gc-

bfagt , van te bepaalen , waar in de bytende

hoedanigheid beftaat van de Preparatiën , daar

de Kwik met Zee-Zout is ingelyfd: een Vraag-

ftuk van niet minder belang voor de Geneeskunde

dan voor de Scheikunde, maar welks oploffing te

uitgebreid zou zyn geweeft om plaats te hebben

in dit Vertoog; weshalve hy dezelve voor een

andere Verhandeling bewaart.

VI. Deel, Ff BE-



BEDENKINGEN
OMTRENT DE

VERANDERING
V A N D E

MISWYZING van'tKOMPAS,
EN DERZELVER GESTELDHEID OVER

DEN GEHEELEN AaRDKLÓOT.

(L« Connoijfance des Temps, four l'Année 1762. Pag. 167.)

DE Heer Halley gaf, in de voorleeden

Eeuw, eene Theorie der Miswyzingen

van de Kompasnaald uit, onderfcheidende vier

Magneetifche Poolen in 't binnenfte van den Aard-

kloot; twee vafte en twee beweeglyke: om de

"verandering te verklaaren, die men door den tyd

op eene zelfde plaats befpeurt.

De onmooglykheid , om eene naauwkeurige

Uitrekening toe te paffen op eene zo ingewikkel-

de Onderftelling , hadt iedereen weerhouden in

dit gedeelte van de Natuurkunde weder aan te

roeren; doch de Heer Albert Euler, Zoon

van den vermaarden Meetkonftenaar deezes naams,

die door een gelukkigen Geeft in zyne vroege

Jongheid reeds tot deeze verhevene Befpiegelin-

gen fchynt gefchikt te zyn, heeft deeze Stoffe

grondig verhandeld in de Hiftorie der Akademie

»<a» Berlyn voor 't Jaar 1757; alwaar hy heeft

"'
"

doen
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doen zien, dat twee Magneetifche Poolen, op

de Oppervlakte des Aardkloots geplaatft zynde,

genoeg zyn om reden te geeven van den won-
derlykcn loop der Lynen van gelyke Miswyzing
op de Kaart van den Heer Halley.

De Heer Euler maakt een aanvang met het

Geval te onderzoeken, wanneer de twee Ma-
gneetifche Poolen in de middellyn tegenover elkan-

der ftaan : vervolgens plaatft hy dezelven in twee
Meridiaanen, regt tegen elkander over, doch op

©ngelyke afftanden van 's Aardkloots Poolen : ten

derden in een zelfde Meridiaan : ten laatften ein-

digt hy, metze te befchouwen in twee byzon-

dere Meridiaanen , niet tegen elkander over.

Deeze vier Gevallen kunnen altemaal te pas ko-

men, omdat, (wanneer 'er niet meer dan twee
Magneetifche Poolen zyn , en deeze Poolen van

plaats veranderen ,) het gebeuren kan , dat zy

,

t'eeniger ty4 , door alle de gemelde Standplaatfen

paffeeren.

Aangezien de Magneetnaald altoos leggen moet
in de Vlakte, welke door de plaats der Waar-
neeming en de twee Magneetifche Poolen gaat,

'AO bepaalt zig het Voordel tot het vinden van den
hoek, dien deeze Vlakte maakt met de Vlakte

van de Meridiaan. De Heer Euler bevindt,

na vetfcheide Gevallen onderzogt te hebben , dat

men de Magneetifche gefteldheid van den Aard-

kloot, zo als die vertoond wordt op de Kaart,

welke de Heeren Mountaine en Dodson
VI. Deel. Ff 2 in
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in 't Jaar 1744 hebben uitgegeven, inzonderheid

wat Europa en Noord-Amerika betreft, taame-

lyk uitdrukt, indien men de volgende Grondbe-

ginzelen vaft ftelt.

De Afftand tuflchen den Noordpool en den

Magneetifchen , 14 Graaden 53 Minuuten.

De Affiand tufFchen den Zuidpool en den an-

deren Magneetifclien Pool , 29 Graaden

23 Minuuten.

Den Hoek , die aan de Noordpool gemaakt

wordt door de twee Meridiaanen , welken

door de twee Magneetifche Pooien gaan,

53 Graaden 18 Minuuten.

De Lengte van de Meridiaan, die over den

Noorder Magneetifchen Pool gaat, 250
Graaden.

Maar, dewyl de Waarneemingen , die men
heeft, ten grootften deele zeer ruuw zyn, is het

onmooglyk dezelvcn altemaal met zekere naauw-

keurigheid te vertoonen, en de groote Miswy-
zingen , die in de Ooftindifehe Wateren waar-

genomen zyn , fchynen te vereifchen , zegt de

Heer Euler, dat men de drie eerfte Veelheden

maake van 14, 35 en 63 Graaden: nogthans is

de overeenftemming in 't algemeen taamelyk vol-

doende , om deeze nieuwe Theorie van den Heer

EüLER omtrent dit gedeelte der Zeevaart als een

Ontdekking van veel belang aan te merken.

De
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De Magneetifche Kaart van den Heer Hal>
LEY is genoegzaam vermaard geweeft, om het

nuttig te doen zyn de fouten te verbeteren die

daar in voorkomen. Derhalve zullen, wy met

den Heer Euler aanmerken, dat 'er klaarblyke-

lyk op deeze Kaart al te weinig afftand is tuflchem

de Lynen zonder Miswyzing, waar van de eene*

den Evenaar 17 Graaden beweden Londen fnydt,

de andere 119 Graaden ten Ooften, 't welk een

afftand maakt van maar 136 Graaden, daar dezel-

ve noodzaakelyk grooter dan 180, ja zelfs dat»

200 Graaden moet zyn, in zo verre men den Ma-
gneetifchen Pool en den Pool des Aardkloots ten

Zuiden verder van elkander ftelt dan die ten

Noorden , gelyk de andere Verfchynzelen dit

vereifchen. Dat meer is, op de Kuften , door

DieMEN ontdekt , was de Miswyzing o in 't

Jajjr 16^1, en de Heer Halley onderftelt de-

zelve daar ook o in 't Jaar 1700; terwyl nogthanSj,

volgens de verandering die men te Parys heeft

waargenomen , de Lyn zonder Miswyzing 60 Graa-

den Ooftwaards zou moeten gevorderd zyn , 't

geen beter met de Rekening overeenftemt en be-

wyft, dat de afftand van deczc twee Snydingen

in 't Jaar 1700 wcezentlyk grooter ware, dan de

Heer Halley die gefteld heeft.

Uit hoofde van de zelfde Thqorie is het , dat

de Heer Eulüiil gift, dat 'er gebreklykheden

moeten zyn in de Kaart van de Miswyzingen ,

welke doordeHcercn Mountaine en Dod-
VI. Deel, Ff 3 sqn.
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sóN, Leden der Koninglyke Sociëteit van Lon-

den , op 't Jaar 1744 is uitgegeven. Dezelve

doet de Lyn zonder Miswyz'mg zo wonderlyk loo-

pen door de Ooftindiën , dat zulks met geene

Theorie bcftaan kan. Het fchynt dat die Uitgee-

vers daar in te gelyk oude en hedendaagfche Waar-

neemingen hebben willen aanwyzen , maar deeze

Waarneemingen zyn 'er nog niet in genoegzaa-

me menigte, om een zo ongewoone bogtigheid

Vaft te ftellen, alfchoon dezelve plaats had. Bo-

vendien fchynt de Koers, welken zy aan deeze

Ijyn zonder Miswyz'jng geeven , naar de zyde van

Japan, niet toegeftaan te kunnen worden; want

tiet is , uit Waarneemingen in Siberië gedaan

,

bekend , dat deeze Lyn aldaar paffeert ; waar uit

volgt , dat zy van de Linie tot aan China zou

moeten voortgetrokken zyn, en verder door Tar-

tarie. Bygevolg blykt het , dat de Lynen , die

In het Noordelyk deel der groote Zuidzee zyn

befchreeven, wel eenig nader onderzoek zouden

kunnen vereifchen.

Gemelde Engelfche Heeren,uit het vergelyken

der Journaalen van verfcheide Zee-Kapiteias en

Schippers een menigte Waarneemingen verza-

meld hebbende, maakten daar uit een Tafel op^

waarvan voorheen gefproken is C*) ; waar uit men

het dienftig geoordeeld heeft de Miswyzingen op

't Jaar 1756, thans, ten dienfte van de Zeevaart

in 't algemeen , voor te draagen.
'

'
'• T A-

(*) Zie 't IV. DEEfc. bladz. 488,
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BYVOEGZEL.
In het gemelde Werk, la ConHot{Jance dej

Temp, (of, gelyk men 't nu noemt, la Connoif^

Jance des Mouvtmens Cekpes') four l^Année 1762,

wordt vervolgens gefproken van eenige aanmer-

kelyke Byzonderheden , die onder deeze Waar-

neemingen voorgekomen zyn, en van die zeld-

zaame Verfchynzelen in de Indifche Zee , ten

opzigt van de verandering der Miswyzing, waar

van ik te vooren reeds melding heb gemaakr (*);

zo dat ik alleen hier nog Ipreeken zal van het ge-

bruik van deezen Tafel , als ook van de verande-

ring der Miswyzing, die te Parys is waargeno-

men, en eindelyk daar by voegen de Miswyzing

van 't Kompas in de Noorder Oceaan, gelyk ons

die van de gedagte Engelfche Heeren opgege-

ven wordt.

Ceiruik van deezen Tafel der Miswyziftgen.

Dewyl uit hunne Tafel der Miswyzingen ook

de Verandering blykbaar is, welke dezelven in

verlcheide Perioden, doch in 't byzonder in de

laatfte

(*) Zie het IV. Deel doczer Uitgezogte ferhandelitt-

^(n, blidz. 489.
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laatfte 12 Jaaren, van 1744 tot 1756, ondergaan

hebben, zo oordeelde ik het nuttig, ja noodig,

die Verandering daar nevens aan te wyzen:

want dezelve is fomtyds groot , fomtyds klein

,

ja niets geweeft : weshalve niemand eenige ge-

bruik kon hebben van deezen Tafel, daar reeds

zo veel Jaaren na 't laatftgemelde zyn verloopen,

indien hy geen kennis had aan die Verandering-

Ik heb , derhalve , met de Getallen , die agter

de Letters t ftaan, aangeweezen, hoe veel Graa-

den , of gedeelten Graads , de Miswyzing op die

Plaatfen in ia Jaaren is toegenomen of toeneemt;

en met de Letters «, hoeveel dezelve in dien

tyd is afgenomen of afneemt ; terwyl vo aanduidt

dat de Verandering in die Jaaren o of niets ge-

weeft is. Zo dat men, door dit middel^ thans

gemakkelyk de Miswyzing op 't aanftaande Jaar

1762, of éenig ander , naar believen, kan vin-

den, en dus eenige Jaaren gebruik hebben van

deezen Tafel.

By voorbeeld, om te weeten hoe veel op

40 Graaden Noorder Breedte , 20 Graaden be-

weften Londen, de Miswyzing in 't Jaar 1762 zy,

moet men by 14^ Gr. Noordweftering , welke

de Tafel aanwyft , de helft doen van 2, dat

is i; en dus krygt men 15^ Graad voor de ge-

zogte Miswyzing. Op 20 Graaden N. Breed-

te , 60 Graaden beooften Londen , daar de Mis-

wyzing 6 Gr. Noordweftering ftaat aangetekend,

VL Deel. wordt
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tvordt dezelve door de helft vjin i^, dat is ^j-

daar af te neemen , in 5^!: Graad verandert. En

op 5 Graaden Z. Breedte, 85 Graaden beóoften

Londen, alwaar dezelve i Graad Noordooftcring

was, wordt zy, door byvoeging van de helft

van lij dat is 4 Graad, i i Graad of i Graad

asi. Minuut Noordooftering. Maar op 15 Gr.

N. Breedte, 75 Gr. beóoften Londen , daar de

Miswyzing in 't Jaar 1756 was -^ Graad Noord-

weftering, wordt zy door afneeming van de

helft van li, dat is ^ Graad, in o veranderd^

zullende na 't Jaar 1762 aldaar Noordooftering

zyn volgens het voorgaande Beloop , enz. Op
de tuffchen- in-vallende Graaden van Lengte en

Breedte kan de Miswyzing door middeling wor-

den bepaald.

Men ziet , derhalve , dat deeze Tafel dus

van nuttigheid kan zyn in de Zeevaart: aan den

eenen kant, dewyl men, op Zee, van de Leng-

te en Breedte der plaats daar men zig bevindt,

taamelyk verzekerd zynde , deeze Miswyzing

tot rigting van den Koers 3 dien men Zeilen

wil, gebruiken kan: ten anderen, dewyl men

de Breedte weetende, en van de Lengte onze-

ker, dikwils, doormiddel van deezen Tafel, ee-

nig meerder zekerheid kan bekomen ; en, wan-

neer men Liefhebbery in zulke Zaaken heeft,

•kan men ze , door nieuwe Waarneemingen te

4oen , ten nutte van de Zeevaart nog meer

en
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cn meer volmaaken ; waar toe de Menfchlie*

vendheid alle Stuurlieden en Schippers , of an-

dere Scheepshoofden , moet aanfpooren.

Verandering der Miswyzinge te Patys.:

Den 15 February des Jaars 1759 yveek een

Magneetnaald van 4 Duim iang , op het Koning-

lyk Objervatortum^ 18 Gr. lo Min. van 't Noor-

den naar 't Weften. Den 22 April 1760 hadt

die zelfde Naald eene Miswyzmg van 18 Gr.

20 Minuuten. Men mag wel gelooven, dat dit

verfchil op een Cirkel , wiens middellyn maar

4 Duimen is , zo naauwkcurig niet heeft kunnen
waargenomen worden, dat 'er geen Minuut aan

feilt : nogthans is 't aanmerkelyk , dat , in den

Jaare 1610, de Miswyzing aldaar 8 Graaden

Noordooftering was ; zo dat dezelve, op die plaats,

in 150 Jaaren tyds, 16 Gr. 20 Min. is veranderd

;

't welk ruim loi Minuut is in een Jaar. Sedert

den Jaare 1740 is zy, met eene zelfde Naald, 3
Graaden toegenomen ; 't welk in een Jaar tyds

9 Minuuten maakt.'

TL DfiBL. Mis-
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MiswyzhgeH in dt 'Noorder Oceaan 3 op ^t

Jaar 1757.

GriLengt.
beweften
Londen.

10

27

45

Graaden Noorder Breedte.

55

65

n
!^n
•-t

•
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in yuly 1761.
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LUGTSOESTELDHKID te AmSTELDAM,
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WAARNEEMiNGEïi
omtrent de

Z I E K T E N
T t

AMSTELDAM,
In de Maanden jfuty , Augupus en Sepemher^

des Jaars 1761.

DE Nazomer is niet minder verand eriyk ge-

weeft dan de Voorzomer , uitgenomen ten]

opzigt van de Hitte ^ die geduurende deeze driej

Maanden met groote eenpaarigheid heeft ftand ge-j

houden, tot in 't laatft van September. Dit warme

Saizoen , egter , heeft tot nog toe geen ongewoon*

Ziekten veroorzaakt. De Afgaande Koortfen heb-l

ben aangehouden , met Pyn in 't Hoofd en in de

Lenden , zwaare Benaauwdheid, Walging, Braa-j

ken en Afgaan ; waar aan fommige Patiënten ge-

ftorven zyn. Men heeft ook Kinderpokjes en Ma]

zelen gehad.

Sedert de Heer StorCKj Doktor in het StadJ

Hofpitaal te Weenen , thans Hofraad en Lyf-Artl

van haare Majefteit de Keizerin , Koningin van Honj

garie en Bohemen,nn 't voorleeden Jaar ^ door midi

del van een Traktaatje , waar van wy te voor6|

den Inhoud kortejyk voordroegen (*), de Cicuia]

(*) Zie hetV.DfiEL der Uitgezostc Ferbandtlingen, bl. 35*
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gcmeenlyk Scheerling of Dolle Kervel genaamd,

;Qt inwendig gebruik tegen de Kanker hadt aan-

gepreezen , zyn dienaangaande hier te Amfter-

dam , door de beroemdfte Geneesheercn en Chi-

lurgyns , ook veele Proeven genomen ; zonder

dat egter, zo veel ons bekend is, iemand eenig

kenbaar Gevolg tot Geneezing van de Kanker of

Klierverhardingen en Knoeftgezwellen, daar van

befpeuren kon. Men heeft zelfs, om verzekerd

te zyn van het regte Middel, dat deHeerSTORCK

yoorfchreef, te gebruiken, 't Extrakt der Cicu-

ta van Weenen ontbooden, en doch beantwoord-

de de uitwerking de verwagtmge niet. Ande-

ren hebben, in verbeelding dat de gemeene Dol-

le Kervel niet kragtig genoeg ware, de Bladeren

van de Ckuta A^uaüca gebezigd : doch ver dé

meeften is het al in den eerften opflag twyfelagtig

voorgekomen, of de uitwerkingen, die de gemel-

de Heer aan de Ctcuta toefchryft , wel zo duide-

lyk beweezen waren; ja men heeft het tegen-

deel opendyk beweerd gezien.

Thans komt de Heer Störck voor den dag met

een tweede Traktaatje over 't zelfde Onderwerp;

waar in hy zig beklaagt , dat de Weener Apo-

thekers , by gelegenheid dat een'j^e honderd Pon-

den Extrakt in andere Landen ontbooden werden,

niet genoeg daar van in Voorraad hebbende ge-

maakt , hetzelve , buiten zyn weeten , van 't

Afkookzel -aan droog Kruid tot verzending bereid

gladden; als wanneer het Extrakt, zo zyn Ed.

Vï. Dbei« Gg 3 ve^-..
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fefzekert , veel minder kragtig is. ïij i^ril oök)

dat de Apothekers zig met het helder maakeii

van 't uitgepeffte Sap niet veel bekommeren zulr

lén, dewy-1 hy het dikke, byna Papagtige Ex-

trakt verkieft. Ook meldt hy, dat de Cicuta^

die van zyn Ed. gemeend wordt , de gimeetie^

groote, gev/akie, ft'mkenJe Dolk Kervel zy.

Vervolgens gaat de Heer Störck over tot het

befchryven van zeven en-dertig Gevallen, in wel-

ken hy de uitwerking van dit Kruid , tot Genee-

zing van zwaare Ongemakken, op nieuws meent

te hebben ondervonden. Hy fchroomt thans niet

hetzelve, als een Scooving of Pap, opeen ver-

zwóoren Kanker te leggen, noch zelfs 'er infpui-

tingen mede te doen in Zweeren, die tot in de

holligheid van de Bord doorgaan ; laatende de

Pilletjes van het Extrakt dikwils in groore veel-

heid gebruiken, «lids 'er rykelyk van 't een of

ander Aftrekzel op gedronken worde. „ Dus

5, (verhaalt hy) heb ik bykans ontelbaare Klier-

„ verhardingen, door de Cicuta alleen, gene-

5, zen: van ligter Sc'trrhi^ in de Borften, Oxe-

9, len, Liefchen, en zelfs in de verborgene dee-

5, len des Lighaams , maak ik hier geen gewag.

j, Zeer zwaare Verhardingen in de Onderbuik,

„ van vêrfcheiderley foort , heb ik , door dit

5, Middel alleen , byrta altoos doen verflaan. In

j, langduurige Maagpynen heb ik zeer dikwils de

„ C'icuta met goed Gevolg ingegeven : in 't kort

j, bedaarde de Pyn , en alle pooging om te Braa-

„ ken:
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^ ken : de Mcnfchcn , "geheel' zwak en uitge»

„ teerd, wierden , onder 't gebruik van dit-Kruid,

„ fterk en vet. Verouderde Hoofdpynen zyn

„ 'er ook door weggenomen". Niet alleen de

Jigt , Schurft en andere Huidziekten ; en allerley

vuile Zweeren •, maar de Veneriaale Kwaaien

zelfs, ja, 't geen opmerkelyk is, de allerzwaarfte

Melancholie , heeft hy doorgaans door dit Middel

gelukkig tot Geneezing gebragt : hoewel zyn

Ed. erkent, dat hem Gevallen voorgekomen zyn,

in welken de Ckuta , fchoon lang . en in groote

veelheid gebruikt zynde, ran g^een voordcelige

uitwerking was.

Na het befchryven van de gemelde Gevallen,

gaat de Heer Störck over tot de Berigten, die

aan zynEd. van buitenslands, wegens de uitwer-

kingen ran dit Kruid, zyn toegezonden. Men
vindt 'er een van den Heer Baader, Profeffor

te Freiburg^ die verhaalt, dat hy, binnen wei-

nige Weeken, een open verzwooren Kanker in

't Bord van een Vrouwsperfoon , door middel van

de Cicuta^ had genezen. De Heer Cambon,
Raad en eerfte Chirurgyn van den Hertog van

Lotharingen , verhaalt het zelfde van een Zweer

aan 't Been en een Gezwel aan den Hals. An-

deren fpreeken van andere Ongemakken ; doch

onder deeze is zeer byzonder , 't gene de Heer

VAN DER B ELEN, Doktor tc Brujcl , módt ; dat

hy niet alleen in de Podagra en Teering , maar

tegen de beginnende Staar in de beide Oogen van

VI. DïEL. Gg 4 een
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een Boerin, gelukkig daar van gebruik had ge*'

maakt: „ Deeze heeft (zegt hy) tot zes Dracht

„ men van het Extrakt in 't Etmaal gebruikt, mids

„ daar op veel drinkende van 't Aftrekzel vaa

„ Oogentrooft , met zoete Venkelzaad en Zoet-

„ hout : zo dat door deeze Vrouw, van den 22

„ uipril toi aan den 3 hovemker des Jaars 1760,

» ogt-en-zep'tg Oneen , Extradh Cicutce , ingeno-

„ men zyn?'.

De Heer Störck leidt eindelyk uit zync

Waarneemingen eenige Gevolgen af: gelyk i.

Dat dit Kruid geen Rottige Ontbinding veroor-

zaakt in het Bloed : 1. Dat het de Teering niet

verwekt: 3. Dat het Gezigt 'er geenzms door

verzwakt wordt ; 4. Dat het Vermogen tot

Voortteeling door hetzelve niet wordt weggeno-

men. Dit laatfte verdient een byzondere opmer-

king, dewyl zyn Ed. verhaalt , verfcheide Man-

nen , die het Extrakt der Cicuta lang en in groo-

te veelheid hadden ingenomen ,. over dit ftuk me-

nigmaal zeer ernftig te hebben onderhouden, die

altemaal verklaarden , dat zy zig niet minder be-

kwaam bevonden , en derzelver Vrouwen, die

zyn Ed. ten dien opzigte op een Geneeskundige

wyze de Biegt heeft afgenomen, betuigden op

haar (jeweten , dat zy geen reden van eenig mis-

noegen in deezen hadden. Ik was , zegt onze

Schryver (P^g- ^^4) *^ dit Artikel zeer Religieus.

Ook heefr de Heer Störck op zig zelf de Proef

hiervan genomen, en bevonden, dat hy een regt-

fehapcn Man bleef, Maar,
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Maar, 'c geen alle verwondering overtreft , is

het Voorbeeld , 't welk hy ons van een Gryfaard

verhaalt van 66 Jaaren , die , wegens Lamheid ,

de Cicuta nu reeds in de zesde Maand gebruikte,

en wel in zulk een veelheid , dat hy 'er , negen

Weeken lang, dagelyks, anderhalf Drachme van

ingenomen had. Deeze verhaalde h?m, on-

der andere goede uitwerkingen van dit Middeï,

zonder dat hy 'er hem naar vraagde : dat de Na-

tuurdrift, reeds twaalf Jaaren lang, in hem ge-

heel was verdoofd geweeft, maar dat zy thans,

door het gebruik der Cicufa , volkomen was opge-

wakkerd, werkende met gelyke kragt, als toca

hy een Man van dertig Jaaren was.

Wy mogen hier byvoegen , *t geen zyn Ed.

(pag. i8i) aangaande de Vrugtbaarheid meldt,

welke door dit Kruid aan de Vrouwelyke Sexe y

fchoon veele Jaaren onvrugtbaar geweeil zynde^

gegeven wordt; weshalve hy vraagt
j
Quidjant

atnabilis fxmineus Sexus ultra a Cicutd ^etit ?

Zo dat men thans niet zyn Ed. verdenken zal,

of hy dit Kruid opgeeve als in alle Gevallen al-

leen genoegen een Unherfeek, maar veeleer als

een Miraculeuje Remedie zynde , die de kragten

der Natuur, door Ouderdom uitgeput, herftel-

len kan en brengen tot een Staat van Volkomen-

heid: hier door het Leven niet alleen verlangen-

de, maar zelfs gelegenheid geevende tot uitbrei-

ding van 't Menfchelyk Geflagt

!

De Heer Störck befluit met eenige Waar-

VI. Dpel. fchou-
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fchouwingen, waar in hy aanmerkt , dat de C}-

ctita wel inderdaad een Middel is, 't geen dingen

doet, daar de allerkragdgfte Middelen niet toe

in ftaat zyn; maar dat 'er niettemin dikwils de

hulp van andere in- en uitwendige Geneesmidde-

len by vereifcht wordt. „ Het geneeit (zegt

yy hy) de Kanker : daar van ben ik door menig-

i,
vuldige Ondervinding verzekerd: doch ik zeg

j, met , dat alle Kanker 'er door genezen wordt:

„ ook niet, dat men in deezöh altoos op de Ci"

„ cufa alleen vertrouwen moet. Indien ik van

5, de ho-nderd Patiënten , die van andere Genees-

„ hoeren verlaten en voor ongeneeslyke gehou«

„ den zyn, maar éenc behoude en geneeze, is 't

„ niy genoeg: doch het getal der genezenen is

„ ongelyk grooter". Hy vergelykt dit Kruid

'by de Kwik en Kina, welke, zo hy aanmerkt,

hoe algemeen ook , nog wel fomtyds eens miflen.

Die het, 't zy, wegens een by zondere Gefteld-

heid, of een famenloop van Toevallen , niet ver-

draagen kunnen , doen beft, (zegt hy) zig daar van

te onthouden, en deeze Toevallen, wederom, verei-

fchen fomtyds een Aderlaating, fomtyds eenPur-

gatie, fomtyds andere uit- of inwendige Midde-

len ; zelfs moet 'er fomtyds een Opening tot het

loozen van de bedorven Stof gemaakt , of het

'kwaad Vleefch weg gefneeden worde»^ of met

een zuiverend Middel weg genomen: waar toe

hy een Papje aanpryft van Poeijer van dit Kruid

met Honig van Roozen , dat ook tot vertecring

der
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4er Randen van de Kankei-ige Zweer zou dien-

•ftigzyn.

Indien de Vrouwspcrfoonen , zegt eindelyfc

onze Schryvcr , aanftonds in den beginne haape

Kwaal ontdekken , en de Geneesheeren op den

behoorlyken tyd daar tegen g-ebruik van de Dol-

le Kervel maaken, ben ik verzekerd; tdat ons,

in eenige Jaaren tyds, zelden een Kanker in *t

Borft voorkomen zal.

Ik zie egter niet, dat de Heer Störcic nog

de Tegenwerpingen beantwoordt van de genen,

die zig verbeelden , dat in geen der Gevallen van

zyn eerfte Traktaatje een waare Scinhus of Can-

cer door de C/c»/» tot Geneezing zy gebragt. Men
ïs, naamejyk, by de Heelkundigen gewoon, alle

zodanige Verhardingen, die door in- of uitwen-

dige Middelen tot verdwyning of tot rypheid en

verettering komen , dermaate , dat het Gezwel

met vrugt kan geopend worden , van de Kanker

te onderfcheidcn ; en , hoewel de Kentekenen,

of een Sc'irrhus goed- of kwaadaartig zy , zig meeft

door den Uitflag openbaaren , zyn 'er egter eeni-

ge Omftandigheden, die een ervaren Heelmeefter

in deezen den weg wyzen. Men heeft fomtyds

gezien, dat dergelyke Ongemakken, door inwen-

dige ontladende, verdunnende en bloedzuivereii-

de, gepaard met uitwendige verzagtende en Pyn-

ftillende Middelen , zodanig verminderden, dat men

ze byna geheel g«nezen oordeelde, die nader-

VI. Deel. hand
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iiand met meef hevigheid weder ontftakcn , et|

de Patiënt, zo wel als den Geneesheer, in hun*

ne verwagting te leur ftelden. Een Kanker in 'c

Borftj by voorbeeld, blyft in de Vrouwsperfoo-

nen dikwils verholen ; ja bedaart door eene voor-

zigtige, ongefl:oorde,gemakkelyke Levenswyze,

zodanig, dat zy 'er zig van genezen agten; maar

door fterke beweeging en bedruktheid, door 't

misbruik of overmaat van Spys of Drank
; ja door

den Ouderdom en 't ophouden der gewoone Zui-

veringen alleen; openbaart dit Ongemak zig we-

der, op 't onver wagtfte, met groote hevigheid,

en ftortze in een onvermydelyk Verderf. Dit

komt , myns oordeels , ten opzigt van de zoge-

naamde Geneezing van de Kanker door dit nieuwe

Middel, zeer in bedenken: zo dat men door den

tyd eerft regt van de Gevolgen der Geneezmgsvvy-

ze van den Heer Störck zal kunnen oordeelen.

Ondertuffchen is het niet dan pryswaardig, dat

zyn Ed, voortgaat met Middelen op te fpooren,

die tot Geneezing van de allerzwaarfte en hardnek-

kigfte Ongemakken dienftig zyn ; raids zyn Ed.

daar van eerft de Proef op Beeften en op zig zelf

neeme, gelyk hy in de Voorreden belooft : waar

in wy wenfchen,dat hem geen dergelyk gevaar^

als hem met de Cicttta in 't eerft bejegende, mag

overkomen : anderszins zou hy naauvvlyks kun-

nen zeggen: üthac ratione ero mtns^ Jecurus,

H.



VERTOOG
o y E R D E M A N I E U o M D E

KRAAMVROUWEN
TE VERLOSSEN

VAN DE

NAGEBOORTE (*),

^ EN DE VOORZIGTIGHEDEN,

DIE DAAR IN, VOLGENS DE VERSCHIL-
LENDE Omstandigheden,

WORDEN vereischt;

DOOR DEN Heer

L E V R E T,

thans Vroedmeejler van Madame de Dan-
phine van yrankryk.

{Hijl. 03' Mem. de VAcad. Royale de Chirurgie. Tom. III.

p. 116')

DE Voorbeelden , welken de Praktyk ons

oplevert van het van zelf los gaan en uit-

komen der Nageboorte na de Baaringen, toonen

aan, dat de Natuur voor zig zelve genoegzaam

is,

(*) [Niemand kan ontkennen , dat dit fluk van groot

belang zy, dewyl 'er in 't algemeen erkend wordt, dat

de Kraamvrouw, in een Natuurlyke Baaring, nooit meer

VI. Deel. Hh ce-
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is , en dat zy den meelten tyd 't behulp der

Konft zou kunnen onthoeren tot de Verlolling

•der Kraamvrouwen: maar dewyl de Ondervin-

ding , van alle tyden her, de Prakcizyns over-

tuigd heeft ^ dat, onder alle de Wyfjesder Die-

ren , de Vrouwen die genen zyn , welker Nage-

boorte met het minfte gemak en de aanmerkelyk*

fte Bloedftorting uit het Lighaam komt , zo heeft

de voorzigtigheid hun, weldra, de onvermyde-

lyke

gevanr loopt van het Leven te verliezen, dan, wanneer

het aankomt op het verloffen van de Nageboorte. On-

dertuflchen heeft het duifier inzigt van alle Vroedkundi-

gen, daaromtrent, de allervoornaamfte Schryvers in Ge-

fchil gebragt; dewyl fommigen vaftftelden, geiyk Ruisch,

dat de Volger, indien zy niet gemakkelyk volgen wilde, in

de Baarmoeder gelaten moefl: worden; anderen, ter be-

gunftiging van 't algemeen Gevoelen, dat zulks nadeelig

zou zyn , dezelve beveelen door afpelling los te maaken ,

en af te haaien , 't zy hoe 't zy. Men vergelyke, ten dien

aanzien, de Onderwyzing in de Vroedkwide door van
Hoorn; om van M A u r i c s a u , van D e v e n t e r en

anderen, niette fpreeken. Dat ondertuffchen de Kraam-

vrouw, door geweld in deezen te gebruiken , dikwils in

een onvermydelyk Gevaar gebragt wordt , van fchielyk

heen te gaan, leeren de doodelyke Eloedllortingen, op

de VcrlofTing volgende : de uithaaling en orakeering van

de Baarmoeder zyn 'er handtadelyke blyken van , en fom*

tyds niet minder doodelyk. Dewyl nu de Heer L s v r e t ,

een Man van groote Kennis en Ervarenheid in de Verlos-

kunde, ons hier de Kentekenen opgeeft, om in deezen

een veiligen Weg in te flaan , heb ik het zeer nuttig ge-

oordeeld, dit zyn Vertoog, ten dienfle der Vroedvrou-

wen , in de Nederduitfche Taal aan 't licht te geeven,]
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lyke noodzaaklykheid moeten doen befpeuren,

om de Vrouwen , weinig tyds na de geboorte

van het Kind, daar van te verloffen, en dit zo

veel te meer , om dat zy uit verfcheide Toeval-

len , door de tegenftrydige Praktyk veroorzaakt,

hebben moeten leeren , dat 'er Ongemakken kon-

den ontftaan uit het geheel overlaaten van deeze

Operatie aan de zorgen van de Natuur , en zelfs

uit het te lang Uitftel om haar in een dergelyk

Geval te hulp te komen. Maar, zou 'er ook niet

eenig gevaar fteeken in het te fchielyk voortgaan

met het afhaaien der Nageboorte? En, zulks on-

derftellende ; welke zyn de Gevallen , die een

fchielyken voortgang in deezen vereifchen? wel-

ke zyn de genen, daar men een weinig behoort

te wagten ? wat is 't oogenblik , dat men in agt

moet neemen om de Volger (*) tydig af te haa-

ien? welke zyn de verfcheide beletzelen, die zig

fomtyds tegen derzelver Afhaaling aankanten?

en , door welke Middelen kan men die te boven

komen? Dit zyn de zaaken, die ik my voorftel

in dit Vertoog te behandelen, 't welk ik in drieën

zal verdeelen.

Vooreerji zal ik den Tyd bepaalen , die door de

Natuur zelve fchynt aangeweezcn te worden,

om

(*) [I'< gebruik nu eens WJoordi Nagehoorte , dan dat

van Volger, voor Placenta, naar 't pas geeft; om de ei-

gentlyke Vertaaling van dat Woord, die wat aanftoote-

lyk is, te vermyden.]

VI. Deel. Hh 5
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om te werken toe het afhaalen der Nageboorte;,

ik zal de toevallige omftandigheden verklaaren,

die decze Operatic fchynen te moeten begunlti-

gen, en de genen, die 'er eenige moeielykheden

in veroorzaaken kunnen: ik zal de Tekenen op-

gceven, welke dienen kunnen om deeze verfchei-

derlsy beletzelen te kennen ; ik zal de Manier

verklaaren , om ze zonder gevaar weg te nee-

nien, en eindelyk zal ikfpreekcn van het uiihaa-

len der Vliezen.

Het tweede gedeelte van dit Vertoog zal ge-

bruikt worden , om de wezentlyklle Voorzigtig-

hedenaan te wyzen, die men by der hand moet

ueemen in het verlolfcn der Kraamvrouwen,

wanneer de Navelllreng gebroken en afgefcheiden

is van de Volger, of niet in ftaat om tot Uithaa-

ling derzelve gebruikt te worden.

't Is dienftig te doen opmerken , dat in alles ,.

't welk het Onderwerp der twee eerfte gedeel-

ten van dit Vertoog zal zyn , de Vrouwen altyd

onderfteld worden in de laatlle Maanden te zyn

van haare Dragt; maar dat, in het derde gedeel-

te , niet zal worden gefproken dan van de Nage-

boorte der Miskraamen, en van de bckwaamfce

Middelen, om derzelver Afdryving te bevorde-

ren of de Uithaaling te doen. Ik oordeel het ook

noodig te verwittigen, dat ik, om wydloopig-

heid te vermyden, alleenlyk den Uitflag opgee-

reh zal van alle de Waarneemingen , waar uit dit

Vertoog is opgemaakt..

^ I, h
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Zr ^er een hepaal'd tydp'if , tot het afhaaien dei-

Nao-ehorte? en wanneer ts dat?
o

Om , met ecnigc order , dit Voorftel te kua

ncn oploüen , meen ik een begin te moeten maa-

ken, met het gene by 't van zelf uitkomen der

Nageboorte waargenomen woi^dt : welk Verhaal,

naar myn oordeel , noodig zal zyn, 0511 ieraancjL

in ftaat te ftellen, van altoos met kennis der oor-;

zaak te w^erk te gaan.

Laat ons dan oplettende o;iderzoeken , wat 'er

gewoonlyk aan de Baarmoeder van een Vrouw,

die zo even van 't Kind verloft is, gebeurt: maar,

om alle dubbelzinnigheid te ontgaan , zullen- wy
onderftellen , dat zy gezond was, zo wel als haar

Kind, en dat 'er niets buitengewoons , noch iu

den Arbeid , noch in het Baaren , is voorge-

vallen.

Indien men , kort na het uitkomen vtin het

Kind , de eene Hand legt op het Lighaam van de

Kraamvrouw , en met de andere , ten zelfden

tyde, een Vinger in de Vrouwelykheid brengt,

zal men eensdeels gewaar worden, dat het Lig'-

baam van de Baarmoeder , welks figuur als

Klootrond is
,
gelegen zy tuffchen de Navel eii

het Schaambcen Qa)-^ en ten anderen zal men bcr-

fpeu-

{a) Somtyds een weinig ter regter of flinker 2yde,.vol-

VI. D)iEL. Hh 3 gcns
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jfpeuren , dat de Mond , die alsdan ter hoogte

van het Schaambeen geplaatft is
, gefronfeld en

byna t'eenemaal geflooten zy (b'). Op dat oogen-

blik ondervindt de Vrouw niet meer die gaande

en komende Weeën , welke zy te vooren hadt

;

niet alleen , om dat deeze Pynen , die afhingen

van den Arbeid in 't Kindcrbaaren , Natuurlyk

ophouden moeten na het uitkomen van het Kind;

maar derzelver bedaaring heeft tot een andere oor-

zaak de groote ledige Ruimte, welke fchielyk in

de Baarmoeder geformeerd wordt , en voor eeni-

ge oogenblikken dit Werktuig in onwerkzaam-

heid brengt : waar uit blykt , dat de Volger eeni-

gen tyd opgehouden wordt in de holte van dit In-

gewand ; 't zy dat dezelve nog in 't geheel niet

van

gens de fcheever of regter plaatzing van de Vrouw, die

men op óq Rug leggende onderzoekt , of volgens de be-

ftendige rigting, welke de Baarmoeder zal gehouden heb-

ben in 't Lighaam van de Vrouw, geduurende de laatfle

Maanden der Zwangerheid ; of, eindelyk , volgens de plaats

der aanhegtinge van de Volger: want deeze kan, door

haar eigen zwaarte, de Baarmoeder meerder of minder

ter regter of flinkerhand doen hellen, indien zy , by ge-

val, haare inplanting bekomen heeft aan de zydelingfe

deelen van dit Ingewand.

{]}) Deeze Mond is niet die van de Snoet der Baarmoe-

der, maar degene, die, in de eigen hals van dit Inge-

wand, deszelfs holligheid eindigt. Dit is zo waar, dat

men,negts weinig opmerkzaamheid gebruikende, binnen

't Lighaam van de Vrouw, die zo even gekraamd heeft

,

den Hals van de Baarmoeder dermaate van figuur veran-

derd vindt, dat men zeggen zou, dat dezelve het over.

bly



TE VERLOSSEN VAN DE NAGEBOORTE. 477,

van deszelfs Wanden afgelcheiden zy, 't welIc

zeer zeldzaam is ; 't zy 'er dezelve begonnen heeft

zig ten deele af te fcheiden, 't welk gewoonlykft

gebeurt ; of, dat zy 'er zig geheel van los ge-

maakt hebbe.

De Volger bly ft derhalve in de Baarmoeder be-

ilooten , tot dat de Wanden van den geheelen Om-
trek hun gemeene middelpunt genoegzaam zyn ge-

naderd, dat zy, voortgaande zig famen te trek-

ken, zo ver kunnen komen, om van alle zyden

de Volger te drukken , die 'er tuflchen is vervat:

alsdan is het dat de Weeën op nieuws beginnen,

en den Mond dwingen zig weder te openen toe

uitdryving van de Volger , welke zy inderdaad

uitperfen, indien men, zonder de Baarmoeder te

helpen, haar alleen laat werken.

Uit

blyvenc^e gedeelte ware van een afgefneeden dikken Darm,
op den grond van welken men, ter diepte van een of twee
Duimen, een foort van vernaauvving befpeurt; zynde de
gedagte Mond. Hier op te letten is van veel belang, niec

alleen om een rcgt denkbeeld te hebben van het gefron-

fel de gedeelte der Baarmoeder, maar ook om niet voor
een vreemd Lighaam, aan het binnenfte van de Vrou.
welykheid hangende, te neemen datVleezig, Ringswys'

en weekagtig Vlies, vsraar van wy zo even fpraken : want
dit is de Hals van de Baarmoeder zelf, dus van figuur ver-

anderd, welke, van dag tot dag het Vermogen wsderkry.

gende om zig in alle zyne deelen famen te trekken, ein-

delyk zo ver komt, van zyne natuurlyke gedaante weder
aan te neemen, en daar door tevens te maaken.dat men
vervolgens by den voorgcmelden bovenden Mond niet

komen kan.

VI. Deei.. Hh 4
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Uit het kort Verhaal , dat ik hier gedaan heb,

is , naar myn oordeel
, gemakkelyk op te maa-

ken j dat 'er een gunftige tyd zy, welken men

waarneemen moet om de Natuur te helpen : an-

derszins zou men ze fomtyds kunnen ftooren, en

bygevolg haar nadeelig zyn. Doch, welke is.

deezè gunftige tyd? Dikwils is dezelve zeer kort

van duuring, gaande in fommige Vrouwen niet

tot een half Kwartier Uurs : in anderen is dezel-

ve een weinig langer: loopende bykans een Kwar-

tier uit: in cenigen, eindelyk, ftrekt hy tot een

half Uur en zelfs langer; maar de duuring vandee-

zen tyd moet volftrckt gereguleerd zyn naar de

verfcheiden Omftandigheden , die 'er de bepaa-

lende oorzaaken van worden. Ik verklaar my:

Hoe fterker en friflcher de Kraamvrouw zy ,

te minder Water zal 'er zyn geweeft m de Baar-

moeder: hoe vroeger hetzelve voor de geboorte

van het Kind zal uitgeloopen zyn , hoc minder

tyds 'er voor de Baarmoeder zal zyn benoodigd,

^1 in ftaat te komen van te kunnen werken tot

affcheiding van de Volger, indien dezelve nog niet

los gemaakt is, of om ze, afgefcheiden zynde

,

uit te pcrfen, en bygevolg haare uithaaling ge-

makkelyk en zeker te maaken.

Indien , in tegendeel , de Vrouw van een zwak

en teder Geftel is ; indien 'er veel Waters in do

Baarmoeder vervat , en het Kind te gelyk met

het Water gebooren is
,

gelyk vry dikwils >ge-

beurt; zal het Lighaam van de Baarmoeder ^ nood-^

wen-
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wendig, een langer tuffchenpoozing noodig heb-

ben j, om zig te herftellen van de onwerkzaamheid,

waar in het op 't oogenblik der Verloflinge geraakt

is : bygevolg zou men , door deeze Vrouw zo

vaardig van de Nageboorte te ontlaften , als de ge-

ne , die tot het voorgaande Voorbeeld gefteld

werdt, gevaar loopen; of, om den bodera van

de Baarmoeder t'onderfte boven te keeren , en

dezelve buiten 't Lighaam te doen komen, met

ze door haar Hals en Mond heen te trekken , in-

dien maar de Volger wat moeielyk af te fcheiden

was; of, ingevalle die gemakkelyk van de Wan-
den der Baarmoeder afging, de Kraamvrouw in

zeer weinig tyds door Bioedftorting te doen fter-

ven: want, zo zy in Flaauwte valt, voor dat

dit Werktuig weder tot Samentrekkinge gekomen

zy, zal zy fchielyk bevangen worden met Stuip-

trekkingen , die alsdan doodelyk zyn , wegens

de uitputting der natuurlyke kragten en 't verlies

van de Veerkragt der Vaten.

Zo men thans maar eenig agt geeft op de twee
geheel tegen elkander over flaande toeftandcn , die

ik zo even heb befchrceven , en die ook volftrekt

ftrydigc uitwerkingen voortbrengen moeten, en

men de moeite neemt, om zig te herinneren het

Berigt, dat ik vooraf gegeven heb van het Werk-
tuiglyk Geftcl tot de van zeiffc uitdryving der

Nageboorte: zal het zeer gemakkelyk zyn het

juifte oogenblik te bepaalen, dat men tot de Vcr-
lofiing der Kraamvrouwen, volgens de verfcheide

VI. Deel. Hh < Om-
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Omftandigheden, welke het Baaren vergezeld heb-

ben, in agt neemeii moet. Om kort te gaan, in-

dien de Vrouw vlug en fterk is ; indien 'er zig

zeer weinig Waters in de Baarmoeder bevindt,

of, (op de ondcrftelling dat 'er zeer veel in zy),zo

hetzelve lang voor het uitkomen van 't Kind is

uitgeloopen ; dan kan men deeze Vrouw fchielyk

van de Nageboorte verloffen , zonder eenig ge-

vaar uit de verhaafting van deeze Operatie te wag-

ten te hebben : doch in tegenftrydige Omftandig-

heden zou het niet zo zyn, gelyk ik te vooren

reeds heb aangemerkt.

Ten anderen en onafhanglyk van de beredeneer-

de Tekenen die ik zo even voorgeftcld heb, ver-

fchaft ons de bevoeling zelve een byzonder Ken-

merk, 't welk my ontwyfelbaar voorkomt : naa-

melyk, zo het Lyf van de Kraamvrouw aan alle

zyden week en flap is, zonder dat men van bin-

nen, naar het laagfte gedeelte toe , eene vafte ver-

hevenheid van een ronden Omtrek (i:) vindt, zo

is het volkomen zeker, dat het Lighaara van de

Baarmoeder zig in onwerkzaamheid bevinde, en

dat men, alsdan voortgaande tot het afhaaien van

de Volger , de Vrouw bloot zou (lellen aan de

Toevallen, die wy hebben gemeld.

Maar, als men onder de Navel een langwerpig

ronde Uitzetting befpeurt , waar van het voor-

naamfte gedeelte zig opvvaards uitftrekt (^), dan

is

(c) Zie de Aantekening (a) Bladz. 475. hier voor.

(d) Zie de zelfde Aantekening.
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is 'er geen Ongemak te vreezen uit het afhaalen

van de Volger , dewyl men een volftrekte blyk

heeft ,dat de Baarmoeder zig op dien tyd in werk-

zaamheid bevinde.

Ik denk niet, dat men my zal willen tegen-

werpen, dat, by gebrek van de Vrouw aan-

ftonds,na 't uitkomen van het Kind, verloft te heb-

ben , de Mond niet nalaaten zal zig te fluiten, en

dat men in 't vervolg veel moeite zou hebben in

het uithaalen van de Volger : alzo men uit onze

befchryving van het Werktuiglyk Geftel , dat de

Natuur gebruikt om die van zelf uit te doen ko-

men, heeft moeten zien, dat het tegendeel vol-

ftrekt beweezen zy (e)-

Ik befluit derhalve , met alle goede hedendaag-

fche Praktizyns , dat nsen zig niet te veel moet

haaften

,

(e) Inderdaad, even gelyk de Waterblaas, zo is het

Lighaam van de Baarmoeder een tegenwerkervanderzel-

ver Opening of Mond, en dseze wederom van dat, naar

de Omftandigheden, die 'er de bepaalende Oorzaaken

van worden: invoegen, dat, tervvyl het Lighaam van de

Baarmoeder in onwerkzaamheid zal zyn, deszelfs eigen

Sluitfpier (zie de Aantek. (i) bladz. 476,) zal zyn famen-

getrokken ; maar , zo dra het Lighaam van dit Ingewand

zig zal komen famen te trekken, zal deszelfs Mond ge-

noodzaakt zyn toe te geeven: waar uit volgt, dat, tegen

het algemeene Denkbeeld, hoe korter na dat het Kfnd

uit de Baarmoeder is gekomen , hoe meer tegenftand de

Mond van de Baarmoeder biedt aan 't uitkomen der Na-
geboorte, en, in tegendeel, hoe langer tyd dat daar na

verloopen is. hoe minderde Mond de uichaaling der Na-

geboorte verhindert.

VI. Deel.
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haaften , om de Kraamvrouwen van de Volger ta

verlüffen , en dat men ^ in tegendeel, aan de Baar-

moeder al den tyd moet vergunnen , dien zy noo-

dig heeft , om tot eene genoegzaame famentrek-

kingc te komen , ten einde geen gevaar te loopcn

uit derzelver onvverkzaamheid : maar het is, aan

den anderen kant, ook zeker, dat men zorgvul-

dig moet zyn om niet te lang te wagten , dewyl

'er Omftandigheden voorkomen, waar in alleUit-

ftel nadeel zou toebrengen : by voorbeeld , zo dik-

wils de Baaring is voorgegaan, of vergezeld, of

gevolgd van eene Eloedftorting, door de afruk-

king van de Volger veroorzaakt. Inderdaad, in

het een of andere van deeze Voorvallen , moet

men , zonder tydverzuim , zig op het afhaalen

toeleggen. Want, behalven dat de afgelcheiden

Volger, in dcrgelyk een Geval, een vreemd Lig-

haam wordt, 't welk de Baarmoeder belet zig ge-

noegzaam famen te trekken om de Mondjes der

Bloedvaten te fluiten ; zo belet zy nog daarenbo-

ven de uitvloeijing van het Bloed naar buiten, en

geeft gelegenheid tot het groeijcn van aanmerke-

lyke klonters Bloed , die dikwils niet geloosd

worden dan met Pyn, Flaauwte en andere Toe-

vallen , indien de Konft niet op 't vaardigfte tot

derzelver Ontlading werke.

De Bloedftorcing vereifcht dan , dat men zo

veel vaardigheid gebruike tot het uithaalen van de

Volger, als de afwezigheid van dit Toeval, na

het uitkomen van het Kind , vereifcht dat men

lang-
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langzaam te werk gaa, om den tyd af te wagten
,

wanneer de Baarmoeder, door haare famentrek-

king, werkt tot de alTcheiding van de Volger,

om haar alsdan , door hec uithaalen van dezelve

,

behulpzaam te zyn. Ten anderen , indien men

in het Geval, dat de Volger gehegt ware aan een

der zyden van de Baarmoeder , in plaats van

aan den bodem, de eerfte Buikwee, tor uitdry-

ving van de Volger ftrekkendcj, afwagtte, zou

het kunnen gebeuren dat de Baarmoeder , in dit

Geval onderhevig zynde zig ongclyk famen te

trekken , de Volger vaft hield in een gedeelte van

haare holligheid, even ofdie in een byzondere beurs

beüooten ware, 't welk de afhaaling zeer moeie-

lyk maaken zou. Daar wordt derhalve door de

Natuur een bepaald tydpip aangeweezen , om deeze

Operatie hekwaamji te doen^ en dit had ik my voor-

gefteld in 't eerft te betoogcn, als ook de Teke-

nen op te geeven, die aanduiden dat dit gunftig

©ogenblik gekomen zy^ zonder dat men de eerfte

uitdryvende Wee of Vlaag behoeve af te wag-

ten.

Doch hier doet zig natuurlyk een Vraag voor^

die ik oplolTen moet : te weeten , welke party

men behoort te kiezen, indien de Nageboorte op

den zelfden tyd uitkomt als het Kind, nog in zy-

ne Vliezen beilooten , of op 't oogenblik wanneer

dezelven breeken : want , volgens onze Grond-

fielling, moet de Kraamvrouw alsdan in eenig

foort van gevaar zyn wegens de Bloedftorting

,

VI. Deel. w^elke
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welke niet nalaaten kan te volgen uit hoofde der

fchielyke onwerkzaamheid van de Baarmoeder.

De party , die men alsdan kiezen moet , is

,

zig in 't eerft te verzekeren of de Baarmoeder zig

famentrekt of niet. Dit kan men gemakkelyk

weeten uit het weezentlyk Kenteken , dat wy
opgegeven hebben: invoegen, dat, indien men,

kort na de Baaring, de Zwelling vindt, waar

van wy hebben gefproken,'er niets voor de Kraam-

vrouw te vreezen zy ten opzigt van de Bloed-

ftorting, daar, in tegendeel, als dit Teken zig

weinig of niet openbaart, het Bloed, 't welk on-

ophoudelyk. uitgulpt , een groote bekommering

moet maaken.

Derhalve, zig verzekerd hebbende van den

toeftand ^ moet men in het eerlle Geval geruft en

ftilzyn, doch in het andere moet men de Hand

in de Scheede brengen, en den Mond van de

Baarmoeder, met een of twee Vingeren daar in om
tedraaijen, als tragten te verwyden, ten einde

dus het Lighaam van de Baarmoeder zig te doen

famentrekken , en door dit middel de gevaarlyke

Bloedftorting te doen ophouden.

Ik gaa over tot de verklaaring der verfcheide

beletzelen, die 'er fomtyds tegen de afhaaling van

de Volger kunnen zyn , en tot de befchryving

der verfchillende Middelen, die men in 't werk

kan ftellen^ om ze gelukkig te boven te komen.

Maar ik meen te moeten beginnen met de uit-

legging van den natuurlyken ftaat , die geene

moeie-
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iiiOeielykheid vertoont, om daar mede , in 't 'ver-

volg, te vergelyken den tegengeftelden ftaat, die

'er van verfcheide foorten doet voortkomen , ten

einde daar regtftreekfe Gevolgen uit af te leiden,

die ons brengen zullen tot de uitkiezing der bes-

te Hulpmiddelen daar tegen.

Indien , by voorbeeld , de Volger w^einig on-

gclykheden heeft in de geheele Oppervlakte, waar

mede zy aan de Baarmoeder kleeft ; indien haare

dikte en omtrek niet zeer groot zyn, en de

Streng in ftaat is om het trekken te verdraagen

;

zo zal zy, al het overige gelyk ftaande, zeer ge-

raakkelyk uit te haaien zyn , vooral wanneer

men deeze Operatie niet te haaftig doet. Want

,

uit hoofde van het klein getal van ongelykheden

,

zal zy van de Baarmoeder ligter afgaan; ten an-

deren, haare omtrek en dikte flcgcs middelmaatig

zynde, zal zy maar weinig lighaams hebben, en

bygevolg gemakkelyker zig ombuigen of vouwen ,

laaten: eindelyk zal ook de voordeclige hoeda-

nigheid van de Streng derzelver afhaaling zeer

bevorderen.

In tegendeel , indien de Volger met diepe en

menigvuldige ongelykheden is bezet, zal zy zeer

vaft kleeven en als gehegt zyn aan de Baarmoeder:

want het is klaar, dat ieder kuiltje, in derzelver

Oppervlakte, een uitpuiling der inwendige Op-
pervlakte van de Baarmoeder, als een Kam, in-

neemt; die allen met elkander de ongelykheden

opvullen. Voor 'c overige , zo 't gebeurt dat

VI. Deel. de
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dpyvolger zeer dik zy, en haare Omtrek van

grooce ukgeftrektheid , en dat de Streng, fchoon

taamelyk dik, week en zagt zy, zal men zeer

nioeielyk de Vrouw verloflen kunnen, en de

moeielyldieid zal, naar evenredigheid, nog groo-

t©r zyn , indien de afhaaling al te vroeg wordt

ondernomen. Dewylhet, nu, vooraf niet ge-

makkelyk te weeten is, of de Volger veel onge-

lykheden hebbe, zo is het voorzigtig, dat men

te werk gaa, even of het zo ware.

De toevallige Omftandigheden , betrekkelyk

tot de gefteldheid van de Volger en de Streng,

waar van ik hier gefproken heb , zyn egter de

ccnigften niet, die tot een zekeren trap de uit-

haaling van de Volger gemakkelyker of moeiely-

ker kunnen maaken: daar zyn nog eenige ande-

ren , die afhangen van de byzondere plaats der

Baarmoeder, al waar de Volger is aangehegt, Dee-

ze laatften kunnen, wel is waar, veel gemakke-

ker nagegaan vi^orden, dan de mecfte der voorgaan

-

den , doch niettemin verfchillen zy weezentlyk

daarin, dat, onderfteld zynde, dat zy zig aan-

kanten tegen de Verloffing van de Vrouw, het

niet genoeg is den juiften en gunftigen tyd, tot af-

haaling van de Volger, in agt te neemen, maar dat

men , bovendien , de manier der Operatie veran-

deren moet, om bekwaamelyk de beletzelen te

overwinnen , die 'er zig fomtyds tegen opdoen.

Ten einde , nu , met meer gemak te komen

tot een naauwkeurige kennis van dit Punt, is het

noo-
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sioodig zig te herinneren , dat het Kind niet zo

dra uit de Baarmoeder gekomen is, of de Hals

Van dit Werktuig maakt met den bodera van de

Scheede een zeer kennelyken hoek of Elleboog,

welker holte naar de kant van 't Schaambeen is

gekeerd. Uit deeze aanmerking is klaarblyke-

lyk , dat men de uithaaling van de Volger niet

in- een oogenblik, maar op twee byzondere ty-

dcn, behoort te doen; te weeten : dat men begin-

nen moet met dezelve van vooren agterwaards

te doen neerdaalen, drukkende met twee Vinge-

ren den Wortel van de Streng naar de famenvoe-

ging van het Staartbeen met het Heiligbeen, ter-

wyl men met de andere hand, en op de gewoone

manier, het overige van de Streng vaft houdt,

zonder egter fterk daar aan te trekken. Dit

doet de Volger fchuins, uit het binnenfte van de

Baarmoeder, glippen in den bodem van de Schee-

de, en voorts is 'er niets meer te doen, dan de-

zelve volgens een Horifontaale lyn uit te haaien ;

de Kraamvrouw onderfteld zynde op de Rug te

leggen.

Dit is, naar myn oordeel, de befte en veilig-

(ie Manier , om de Nageboorte af te haaien , wan-

neer dezelve op den bodem van de Baarmoeder

geworteld is geweeft.

Maar, fchoon de Volger, naaf het algemeen

Gevoelen , gewoonlykft haare aanhegting heeft

op den bodem van de Baarmoeder; dewyl het

niettemin d'ikwils gebeurt, dat zy aan een van

VI. Deel. Il der-
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derzelver Wanden; 't zy in liec voorde of ag-

terfte gedeelte, 'z zy in een der zydelingfe dee-

len, is ingeplanc, en fomtyds zelfs zo digc aan

den Hals, dat men 'er aan den inwendigen om-

trek van derzelver Mond heef: zien zitten ; zo is

het onvermydelyk, verfchcide Voorzorgen in agt

te noemen, betrekkelyk tot decze verfchillende

Omftandigheden. Voor 't overige, dewyl 't noo-

dig is, in een dergelyk Geval beftuurd te wor-

den door Kentekenen , om zig te bepaalen tot

het gebruiken van deeze of die Handelwyze in

voorrang boven anderen , zo zal ik zeggen , dat

decze Kentekenen af te leiden zyn van de plaatsj

alwaar de Volger haare aanhegting heeft: in voe-

gen dat, terwyl men met de cene Hand de

Streng zagtelyk trekt , een of twee Vingeren van

de andere Hand, in 'c diepfte van de Scheede ge-

bragt zynde, duidclyk doen bemerken, in welk

gedeelte van de Baarmoeder de Volger haare in-

planting heeft, 't Zal egter niet ondienftig zyn

,

hier ecnige Voorbeelden op te geeven,die het ge-

bruik aanwyzen , dat men in de uitvoering der

Operatie van deeze Tekenen moet maaken.

Onderftellen wy dan, in de ecrfte plaats, dat

de Volger aangehegt zy in 't voorfte gedeelte van

de Baarmoeder, gelyk dit vry gemeen is: wan-

neer men,m dit Geval, de Handgreep, wellce hier

voor , in 't Geval der inplanting in den bodem ,

is aanbevolen j verzuimt, zal men, door dit ver-

zuim alleen, dikwils veel moeielykheid vinden,

om
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om dezelve af te haaien : te meer , om dat de

boog van 't Schaambeen , waar tegen de Streng

draagt, zynde daar om geüagen en als bekneld in

een onbcweeglyk Katrol, een kragtig beletzel is

tegen de volkomene losmaaking van het Lighaani

van de Volger. By gebrek van hier op te letten

,

of 'er gedagcen op te hebben, zou men zig ver-

beelden kunnen, dat de tcgenftand eeniglyk kwam
van de tocfluitingdesMonds van de Baarmoeder,

als of die alleen de Verloiiing tegenhield.

't Is vvaar^ dat, wanneer de Volger zig aan-

gehegt bevindt in het agterfte gedeelte van de

Baarmoeder, de tegcnftand niet zo groot zy, uit

hoofde dat de Elleboog , welken de Wortel van

de Streng maakt met de Scheede , alsdan minder

krom is, en dus veel minder tegenfiand kan bie-

den, dan in het voorgaande Geval. Laatftelyk-,

wanneer de Volger ingeplant is in een der zyde-

lyke deelen van de Baarmoeder j zo is het noo-

dig , de trekking van de Streng te rigten naar den

tegenoverkant, en dit alleen zal de affcheiding

zeer bevorderen.

Nog blyft my over, om dit ecrfte Artikel te

eindigen, dat ik eenigc Aanmerkingen maakc op

de afhaaUng der Vliezen, in Gevallen, die, hoe-

wel niet heel gemeen , egter ook niet zeer zeld-

zaam zyn. Flet gebeurt fomtyds, dat de Vlie-

zen fcheuren op den rand, of wel naby de aanheg-

ting van de Volger. Indien men geen agt geeft

op deeze Omftandigheid , zo fcheuren zy alsdan

VI. Deel. li a in
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in 't ronde af , en 't kan gebeuren, dat 'er een

min of meer aanmerkelyk gedeelte van overblyfc

in de Baarmoeder; temeer, ora dat deeze Vlie-

zen, gclyk niemand twyfelt, doorgaans niet uit-

komen dan op 't laatfte, en nadat zy omgeflagen

zyn , alzo zy gekleefd zyn geweeft aan de Wan-
den van de Baarmoeder , u'elke zy inwendig

overal bekleeden. Indien dan deeze Vliezen niet

in 't geheel uitkomen , behalve dat het den mees-

ten tyd zeer moeielyk is het overgebleeven ge-

deelte vervolgens af te haaien ; zo gebeurt het

fomtyds , dat dit , een vreemd Lighaam gewor-

den zynde, den Kraamvloedftinkende maakt, de

Naween van de Baarmoeder een zeer langen tyd

doet aanhouden, en, voor 't overige, zo dra het

van zelf is uitgedreeven,de Perfoon, door welke

de Vrouw verloft is , een kwaaden Naam aan-

wryft.

Alle deeze Ongemakken, nu, zyn niet moeie-

lyk voor te komen , indien men de oplettendheid

heeft , van met de eene Hand de klomp der Vol-

ger te vatten , by het uitkomen uit de Vrouwe-

lykheid , en met de andere Hand , welke de

Streng vaft heeft , de verzamelde Vliezen ftyf te

grypen , en dezelven zeer zagt voort te trekken,

op dat zy in de Mond der Baarmoeder niet af-

fcheuren mogen j die dezelven fomtyds daar toe

digt genoeg beknelt.

Het is zeer zeldzzam, wanneer een dergelykc

Toorzorg wordt gebruikt, dat eenig gedeelte

der
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der Vliezen overblyve, en indien men, ten an-

deren, alle de voorheen befchreevene voorzor-

gen in agt neemt , zo is het byna onraogelyk

,

dat de Streng van de allerongelykfte en bygevolg

de aller vaftkieevendfte Volger , in het verloffen

van de Kraamvrouw breeke. Maar, onderftellen-

de, dat men gehaald worde om hulp te verfchaf-

fen voor een dergelyk Toeval, zo zyn 'er Om-

ftandigheden noodig in agt te neemen, 't zy om

een volkomen afhaaling van de Volger te bezor-

gen , 't zy om de kwetzing te vermyden der bin-

nenfte deelen van de Baarmoeder , terwyl men

werkt om de Volger daar af te fcheiden. Dit

zal het Onderwerp zyn van het volgende Artikel.

^^/;o*^df«/iJ ds weazentlykjle Voorzorgen , die men

te neemen heeft tot de Verlojjing der Kraam^

vrouwen , ingevalle de Streng ts gebroken , of

dat dezelve
,
Jchoon nog geheel zynde , niet ui

(iaat gevonden wordt, om tgt Uithaaling va»

de Nageboorte te dienen.

De eerfte zaak , die men in agt moet neemen,

is, de Hand, wel befmeerd zynde , in te bren-

gen tuffchen de Wanden van de Baarmoeder en

de Vliezen : anders zou het zeer moeiclyk zyn

de Volger uit te haaien , indien dezelve niet af-

VI. Deel. li 3 ge-
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gefeheiden is.,gelyk men alsdan, den mccftcn tyd,

reden heeft te denken.

Ten tweeden, moet men de andere Hand op

het Lyf van de Kraamvrouw leggen , om de

Baarmoeder het agteruitfchietcn te beletten.

De derde zaak is, oplettendheid te hebben,

dat de rug van de Hand j die men in de Baarmoe-

der gcbragt heeft, akyd gekeerd zy naar die zy-

de van dit Ingewand ^ waar van de Volger afge-

fcheiden moet worden.

De vierde ;i -dat men allengs de geheele Klomp

van de Volger affcheide, voorenaleer men dien

trïigte uiE te haaien. Zonder dit ftelt'men zig aan

de gevaaren bloot, van dezelve niet in haar ge-

heel af te haaien , en , bygevolg , om verpligt

te zyn , van ze by verfcheide hervattingen uit te

trekken; 't welk zeer onbevallig is : of zelfs 'er

eenige brokken van 'm de Baarmoeder over te laa-

tcn ; 't welk
,
gelyk in 't algemeen bekend is,

doorgaans gevaarlyke Gevolgen na zig fleept.

De vyfde ; dat men de Volger zorgvuldig om-

vatte, zodanig, dat de Duim ftevig gezet wordt

op de zyde, daar de Navelftreng 'er aan vaft is,

terwyl de andere Vingers geflagen worden om
het tegenoverftaande gedeelte: en zo men, niet-

tegenftaande deeze voorzorge, voelt, dat de Vol-

ger dreigt vau één te fcheuren
,
gelyk dit niet

dan- te dikwils gebeurt, wanneer een Kind in de

Baarmoeder geftorven .is., en vooral , zulks lang

.••;r ge^
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geleeden zynde: alsdan moet men al zyn Vermo-

gen in 't werk ftellen , om de Volger voorlyker

te vatten , zonder egter de andere oplettendheden
,

die hier voor in 't breede zyn ontvouwd, te ver-

zuimen.

De zesde, eindelyk; dat men ongelukkig , en

door onvoorziene oorzaaken, eenige brokken van

de Volger in de Baarmoeder overgelaten hebben-

de, zig herinneren moet, hoe 'er zekere uitpui-

lingen, als de Kam van een Haan, in niaer of

minder veelheid , en fomtyds zelfs van aanmerke-

lyke grootte, aan de Wanden of Bodem van de

Baarmoeder zyn , ter plaatfe, daar de Volger vaft

h^eft gezeten ; ten einde men, onder 't werken

om de ovcrgebleevene brokjes van de Volger uit

te haaien , zig zorgvuldig wagte voor de kwet-

zing van de Baarmoeder van binnen ; waar van

men de gezegde uitpyilingen als Uitwaflen kan

aanmerken.

Het is blykbaar, dat de zes Aanmerkingen,

die ik hier bygebragt heb, de wezentlykfte Om-
flandigheden behelzen , welken 'er waar te nee-

men zyn in het uithaalen van de Volger, wanneer

die alleen en zonder Streng in de Baarmoeder

ovcrgebleeven is.

VI. Deel. 114 3. Z)e
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J)6 hehti'aamüe Manieren om de uitdrywng te be-

vorderen , of de afhaaling te doen^ van de Na-

<reboorte der Mhkraamen , ;« de eerjie Maatidett

van de Zv:angtrheid.

In *t algemeen zyn 'er tweeHoofdfoorten van

Miskraamen , die al onze oplectendheid verdienen

in betrekking tot de Manier, op welke de Natuur

te werk gaat tot uitdry ving van de Nageboorte

;

een Operatie, in welke zy dik wils groote zwaa-

righeden te overwinnen heeft. Men kan niette-,

min verzekeren, dat 'er een van deeze twee Ge-

vallen is, w^aar in men, zonder veel te vreezen,

aan de Natuur de zorg kan overlaaten om zig van

de Volger te ontflaan: maar in 't andere is het

dikwils voorzigtig die af te haaien , fchoon men

doorgaans, om hier in te flaagen, bcletzelen moet

te boven komen.

De voornaame redenen j die in 't cerfte Geval

kunnen doen befluiten , om aan de Natuur de

zorg over te laaten van zig te ontlaften van de

Volger, zyn; wanneer 'er geen verlies van Bloed

plaats heeft , of dat hetzelve zo gering is , d£,t

zulks geen ongeruftheid baart. Ten anderen is

men dikwils als gedwongen om deeze party te

kiezen , om dat , hoe groot een begeerte me^

ook hebbe tot het vatten van de klomp der Vol-

ger?
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ger, dezelve geen valtheid genoeg heeft in dit

Geval , Ichoon zy op den rand der Opening van

de Baarmoeder zie; om dit te kunnen do^. Men
kan, buitendien, alsdan geen gebruik raaaken van

de Navclftreng, alzo dezelve, in de eerftc Maan-

den van de Zwangerheid, niet fterk genoeg is,

om het trekken te kunnen verdraagen. Daaren-

boven is de Mond van de Baarmoeder doorgaans

te weinig open, en de Hals te zeer geflooten,

om den Vroedmeefter 't inbrengen van de Hand
toe te laaten; zodanig, dat hem geen toevlugt

Gverblyft, dan af te wagtcn dat de Natuur zelve

de Volger en haaren aanhang uitdryve: maar, zo

men bemerkt dat de Stoffen, die uit de Baarmoe-

der worden geloosd , van een rottigen aart zyn

,

't geen niet dan te gemeen is in dergelyke Om-
ftandighcden , wordt het zeer nuttig en zelfs noo-

dig , in de holligheid van dit Ingewand eenige

laauwe Vogten in tefpuiten; 't zy, om het rot-

tige Slyk , waar mede het alsdan van binnen is

overtoogen, te verdunnen en weg te voeren, tot

voorkoming van de opflorping van hetzelve, en

bygevolg van de fchadelyke uitwerkingen, daar

dezelve gelegenheid toe zoude geeven ; 't zy om,

ten zelfden tydc, de losmaaking van het vreem-

de Lighaam , deszelfs nederdaaling in de Scheede

cn volkomen Uitgang , te bevorderen
Qf),.

Het

(/) Ik ben de eenigfte niet, die met voordeel gebruik

gemaakt heeft van Infpuitingen in de Baarmoeder, in der-

yi. Deel. li S ge-
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Het Vogt , waar van ik federt langen tyd ge-

bruik heb gemaakt, om Infpuitingcn in zulke Om-
ftandigheden te doen , beftaat in een flap Aftrek-

zel van Heemftwortel gekamferd , dat is te zeg-

gen, waar in ik by herhaal'mgen Kamfer, die in

brand gcftoken is, doe uitbluflchen , of ik laat

dezelve ^ in Dooijcr van Ey ontbonden zynde

,

onder de Injcktic mengen.

Maar zo wanneer eene Vrouw, in de eerfte

Maanden van haarc Zwangerheid Miskraamende,

eene aanmcrkelyke Blocdftorting overkomt, als-

dan zou het niet altoos voorzigtig zyn, zig aan

dit enkele Middel te houden, noch met geruft-

heid

gelyke Gevallen. De Heer Recollik, myn Kollega,

heeft 'er ons onlangs tweeVoorbeeliJen van medegedeeld:

zie pag. 202 van dit IlI. Dhel df:r Memoires de Chirur-

gie: [waar in deeze Heelmeeller meldt , dat M a u r i ^ e a u,

wel is waar , ook gewag maakt van Infpuitingen in der-

gelyke Gevallen, doch dat dit alleen maar op de Scheede

of de Vrouwclykheid fchynt te zien , ten einde die voor

de aandoening der vuile bedorven Stoffen te befcliutt.en en

ze daar van te reinigen; inzonderheid, dewyl hy de zorg

van deeze Infpuitingcn, Inwerpingcn of Affpoeüngen,

aan de Vrouw zelve overlaat. Wel is waar, Maüri»
§EAu fpreekt >fan dezelven te doen in den Hals der Baar-

moeder, doch daar mede, tragt de gemelde Heer te

bewyzen, wordt in deszelfs geheele Werk doorgaans de

Scheede gemeend. Recollin heeft, tot de gemcl-

de Infpuitingen , enkel warm Water met een zeer goeden

uitflag gebruikt. Hy hndt de gedagte Manier, van dit in

zodanige Gevallen in de Baarmoeder te doen , aan den

Heer Püzos medegedeeld, die hem verzeke-rde, dat be^

een nieuwe Uitvinding ware.]
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heid af te wagtcn, gclyk in 't voorgaande Geval,

dat de ÏSatuur zig zelve van den Volger ontbloa-

.ten moge; fchoon men zelfs geen ander doelwit

beoogde, dan de Kraamvrouw te bevryden van

de Ongemakken en 't Gevaar, wcjlcc een onaf-

icheideiyk Gevolg zyn van de zwaare Bloedltor-

dngen.

Zie hier vi^elkc myn Manier zy, en waar op

ik my in deezen gronde. Men weet dat het

Bloed , 't gene overvloedig, in dergclykc Geval-

len uitloopt , alle de Deelen verfiapt.' De Vroed-

nieefter zal dan de eene Hand. met gemak kunnen

inbreng;cn in de Schecde , en teffens een zyner

Vingeren in de Baarmoeder , en met behulp van

zyn andere Hand, welke zagtelyk, doch niette-

min genoegzaam ftevig,nederwaar ds drukkende,

tegen het Lighaam van de Vrouw aan moet

gehouden worden, om de Baarmoeder het terug-

wyken te beletten ; zal hy doorgaans daar toe

komen, om zonder een zeer groote moeielykheid

de Volger geheel te kunnen losmaaken, door zy-

nen Vinger in 't ronde te beweegen in de Baar-

moeder.

Deeze bewerking gelukt doorgaans , en het is

my zelf dikwils gebeurd , dat ik deeze kleine

Klomp in haar geheel kon weghaalen, voor dat

ik myne Hand uit de Scheede terugtrok; om dat

ik de voorzigtigheid had, van op de Volger te

fleunen met het end van mynen Vinger, dien ik

ten deele boog. Voorts, indien al de uithaaling

VI. Deel, van
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van 't vreemde Lighaam in den eerften opflag niet

zo volkomelyk gelukt, als men wel wenfchte;

is het ten minfte zeer zeldzaam , dat hetzelve niet^,

of in zyn geheel, of voor 't grootfte gedeelte, uit

de holligheid van de Baarmoeder in haaren Hals

neerdaale , en alsdan heeft men , behalve dat de

Bloedftorting ophoudt (g) , doorgaans het gemak

van dit vreemde Lighaam te kunnen vatten en

xiithaalen, 't zy met den Duim en voorften Vin-

ger , 't zy , in de Gevallen daar de Vingers hier

toe niet in ftaat zyn , met den Tang , dien ik tot

de Miskraamcn heb laaten maaken (* ).

H.

(g) Omtrent deeze Bloedftortingen heefr de Heer Pu-
zos, in het I. Deel der Memoriên van de Koninglyke

jikademie der Heelkunde, een Verhandeling aan 't licht ge-

geven.

(*) [Deeze Tang is een zeer eenvoudig Werktuig, van

grootte en figuur omtrent als de Tangen, die men tot

Steenfnyden bezigt, maar de Lippen zyn gevenüerd , om
het weeke Lighaam beter te kunnen vatten , en de Schar-

nier is zodanig gemaakt , dat 'er geen Vlees of Vleezig

deel in beknellen kan. De Heer Levret verhaalt eeni-

ge Voorbeelden, waar in hy deezen Tang van zeer groo-

|en dienft bevonden heeft. Zie 't Vervolg van zyne 05-

Jervations Jur les ^ccoucbemefis Lalorieux. Paris 1750. Art.

Xn. &laPlanchelLFig. 12.]
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{ Reftejffloni fopra gli effetti del moto a Cavallo. Lucas 1760.)

DE Geneeskunde door Lighaams- oefening,

welke zeer veel vermag om hardnekkige

Kwaaien te verdryven , wordt gezegd in de

tweede Eeuw na de ftigting van Rome eerft uit-

gevonden, en door de Ouden, die zulk een me-
nigte van bedrieglyke Samcnftelzels der Scheid-

kunde ontbeerden, met voordeel werkftellig ge-

maakt te zyn. Onder die allen , nu , is het te

Paard Ryden een der voortreffelykften , en by de

oudfte Volkeren in menigvuldig gebruik geweeft.

De Heer Benvenuti, door zyne Genees- tn

VI. Deel. Schey-
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Scheidkundige.Werken vermaard
, geefc eenige

onderrigtingen omtrent deeze Oefening in hec

gedagte Werk. Hy Helt in de eerlie plaats de

Ongemakken voor, van de Ledigheid en eenftil-

zittend Leven; dan handelt hy van de Voordee-

len , die het te Paard ryden aan den Mcnfch toe-

brengt , tellende de Ziekten en Kwaaien op, die

'er door voorgekomen kunnen v/orden of genezen,

en fpreekt eindelyk van de Manier, hoe hetzel-

ve in 't werk gelleld moet v/orden, om dat ein-

de' te bereiken.

De Omloop des Bloeds houdt het Leven vait

den Menfch in ftand en regeert het : indien

dezelve van ftel raakt of ophoudt, verrlaauwen

de Dierlyke werkingen ; hetLighaamsgeftel wordt

allengs ontbonden en eindelyk gelloopt. Men
moet derhalve alle Vermogens infpannen, op dat

zulks niet gcbcure: bewaaren de beweeging van

het Hart beftendig en eenpaarig, als ook die van

de Vaten, welke daar uit hunnen toevloed ont-

vangen van Bloed , 't welk zy uitfpreiden door

't geheele Lighaam. Dewyl nu de Vecrkragt

der Vezelen oorzaak van deeze beweeging is, zal,

terwyl deeze kragt vermindert , de beweeging

verflaauwen, 't welk de Levenswerkingen van

Hel zal helpen, het Bloed met moeielykheid door

de Vaten doen vloeijen en de dunne Vogten, liil-

ftaande , eene Rottige fcherpheid doen aannee-

men, welke de oorfprong van veele Ziekten is.

De Verteering van het Voedzel, naamelyk, niet

naar
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naar behooren verrigt wordende, zo vermeerdert

de tegeiiftand , dien het Hart lydt ; de Adenihaa-

ling wordt derhalve moeielyker gemaakt , hec

Hart klopt 5 de Strot-Aderen zwellen, en,dewyl

de famenbinding der Vezelen zwakker is, zullen

dezelven, onmagtig om den aanval van het voort-

dringende Bloed te wederftaan,aan ftukkcn moe-

ten breeken. Dus zien wy dagelyks, dat Men.
fchen van een tedere gefteldheid aan Bloedftortin-

gen onderhevig zyn. De Dierlyke Geeften, daar-

enboven, uit het allerzuiverfte en volmaakfte deel

des Bloeds bereid wordende, (gelykmen gemcen-

iyk toeftaat,) zullen, als de zwakheid der Vafte

deelen een gebrekkelykheid in 't Bloed veroor-

zaakt, van dergelyken aart zyn, en dus aanlei-

ding tot ontelbaare Ziekten geeven.

Dat, nu, de Ledigheid en een ftilzittend Le-

ven het Lighaam verflapt en geheel verzwakt ,

heeft geen bewys noodig. Indien , naamelyk^

de Menfch zyn Lighaam niet beweegt , wordt hy
vadzig en traag, verlieft deEetensluft; zyn Ver-

teering raakt in wanorde; zyn Pols wordt flaauw,

't Gelaat bleek, en 't Lighaam zwelt door eene

opvulling van den Vetrok met kwaadc Vogten,

die het in de Rufte als doen verkwynen. Voor
alle die Ongemakken ftrekt de Lighaams-oefcning,

en het te Paard ryden inzonderheid , tot een Ge-
neesmiddel: want het kan niet alleen dezelven

tot onfchadelykheid brengen , maar zelfs de moeie-

lykheid wegneemen , die zy ons veroorzaaken.

VL Deel. Door
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Door het Ryden, immers, worden de Vafte Lig-*

haamsdeelen in de eerfte plaats gefchud, 't welk

de pcrfing der Vaten op de Vogten vermeerdert,

zo dat , door het naderen van derzelver Wan-
den aan den As, en wegens hunne Veerkragt daar

van weder af te wyken,een gevolgelyke uitwer-

king van deeze beweeging in de Vogten verkree-

gen wordt; dat zy, naamelyk, met gemak door

hun eigen Buizen rondloopen; 't welk tot herfteU

ling llrekt van 't Evenwigt tulTchen de Vafte en

Vloeibaare deelen. Hoc moeielyk ook het Bloed,

dat door de Aderen loopt, in het Hart te rug zou

kunnen komen , indien de Spieren niet bewoügen

werden, leert ons de Aderlaating, daar men ziet,

hoe zeer de aandrang naar de gemaakte Opening

door de beweeging der Spieren vermeerderd

wordt. Dewyl dan door het Ryden meer

Bloeds naar 't Hart vloeit, zal hetzelve fterker en

fnellcr worden uitgezet en fam.engetrokken , 't

welk niet alleen een vaardiger Omloop door de

grootc,maar eene verdere m dringing in deklein-

fte Vaten zal te weeg brengen , zo dienftig tot

affchciding , bereiding en volmaaking , der fynfte

Vogten.

Door de Oefening wordt het vermogen der

Veerkragtige Lighaamen vermeerderd , 't welk

plaats' grypende in de Vaten, die het Bloed ver-

voeren, zal in de Herfenen een overvloedige af-

fcheiding gefchieden van het Zenuwfap, en der^

halve eenrykelyke toevloed van 't zelve zyn in de
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Zenuwen , waar door derzelver gevoeligheid en

bewceging verfterkt zal worden en vlugger ge-

maakt. Door dit zelfde te Paard ryden zal de

aflcheiding der Vogten in de Klieren bevorderd,

en de traagheid dier Sappen weggenomen wor-
den, welken anders zo ligtelyk in de Ingewan-
den van den Buik worden opgehoopt. Het Zwa-
velagtig beginzel wordt door die zelfde bewee-
ging wcrkzaamer gemaakt, het neemt meer warm-
te aan, welke, terwyl de Vogten zig uitzetten,

de Doorwaafeming bevordert. Wanneer mea
een Mcnfch, die te Paard gerecden heeft, een

Thermometer aan 't Lighaam houdt , zal men een

duidelyk blyk zien van de vermeerderde Warmte,
en de Pols zal aantoonen , dat de beweeging des

JSioeds vaardiger gefchiede. Niet minder wordt
de Verteering der Spyzen 'er door bevorderd:

want de herhaalde Schokkingen verloffen de Maag
en 't Gedarmte van Slymagtige famengroeizelen,

waar uit de onverceerbaarheid der Spyze'n en de
Walging, voortekenen van Ongezondheid, ont-

ftaan. Met meer gemak zal de Chyl 'tn de Melk-
vaten dringen, waar uit men een zuiverder Bloed,

tot een gezond Voedzel van 't geheele Lighaam

,

zal bekomen. Het Middelrift, en de Spieren van
den Buik, zullen, onder 't Ryden, met grooter

kragt bewoogen worden , 't welk niet weinige

zeer goede uitwerkingen te weeg zal brengen,
gelyk daar zyn; een gemakkelykc Ademhaaling,
Verteering, Ontlafting , affcheiding der Vogten

VI. Deel. Kk in
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in de Klieren , en wat dies meer is. Maar , 't

allergrootlte voordeel, dac men van deeze Lig-

haams-oefening heefc, is de voorczetcing van het

151oed door de Foort-Ader j waar in het anders

gewüonlyk te traag bewoogen wordt : want dee-

ze Ader neemt , na dat zy het overtollige van

het Voedzel der Ingewanden van den Buik ont-

vangen heeft, den poft ook van een Slagader waar;

wel niet door het Bloed naar 't Hart te rug te

trengen , maar 't zelve te verfpreiden door de

zelfftandigheid van de Lever, op dat de Gal daar

uit atgefcheiden worde. In dit Kanaal nu ont-

breeken zo wel de Kloppingen van een Slagader

,

:^ls de Klapvliezen der Aderen; 't welk den door-

togt van het Bloed nog moeielyker moet maaken,

ten zy hetzelve door de beweeging van het Mid-
delrift en de Buikfpiercn voortgezet worde.

Maar, niet minder nuttigheid fcheppen wy uit

den Dampkring zelf door het Ryden. Immers

een bewoogen Lugt gezonder zynde dan die ftil

ftaa':, zo worden wy 'er lugtiger door gemaakt

en verfrifcht, en minder belaft door de zwaarte

van ons eigen Ligbaam.

Vervolgens telt de Heer Benvenuti de by-

ZsOndere Kwaaien op, welken het te Paard ry-

den, boven alle anderen, of hulpe toebrengt, of

'm de grond geneeft. Hy begint van het Hoofd,

cnder welks Ziekten de Beroerdheid zekerlyk

den voornaamftcn rol fpeelt. Derzeiver oorzaak

ftclt hy tweederiey, of in *t Bloed befmandej'of

in
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tn de Vogten. Zo zeer, nu j als deeze Lighaams-

oefening nadeelig zoude zyn 'in de eerlle , zo

voordeelig is zy in de andere, die een gebrek der

werkingen van de Vliezen en Vaten der Herfe-

nen , en oen te grooten overvloed van Vogten,

daar opgcgaard , tot oorzaak heeft. De Lammig-

heid , welke fpruit uit eene verftopping of ver-

zwakking der Zenuwen, die uit de gemeeneGe-

voelplaats voortkomen ; fomtyds ook uit eenc

belette affcheiding van het Vogt der Zenuwen,

of dat het Bloed niet komen kan in de zelfftan-

digheid der Spieren ; wordt door het te Paard

ryden geheel verdreevcn. De Stuipagtige Sa-

mentrekkingen, Benaauwdhedén, Hoofdpyn éii

Hardhoorendheid, worden geholpen en fomtyds

volkomen genezen door deeze Lighaams-óefening.

Onder de Borftkwaalen is de Teering, welke al-

le Geneesmiddelen te leur ftelt, en waar van al-

lerley inwendige Verzwecringen oorzaak kunnen

zyn. Voor dee-ze allerhardnekkigfte Ziekte, nu,

getuigen Sydenham , Hoffman en Boer-

HAAVE, dat het te Paard ryden het eenigfte Ge-

neesmiddel zy. Niet minder nuttig zal hetzelve

zyn voor andere Kwaaien van de Borft, geljk

ook voor de Aamborftigheid , 't zy door Kramp-

trekkinge of door Vogten veroorzaakt , voor de

Hoeft, Hartklopping, Flaauwten en anderen.

In de Kwaaien van den Buik ftraalt de nuttig-

heid van het te Paard ryden uitermaate door;

gclyk wy reeds te kennen gegeven hebben. De
VI. Deel. Kk 2 Ver-
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Verftoppingen van de Lever^ Mik , het Darra-

fcheil en andere Ingewanden, welke ontftaan uit

eene vertraagde beweeging van hec Bloed , wor-

den 'er uitmuntend dcor genezen. Baglivius

heeft gezegd, dat dit een Middel was, 't welk aïle

anderen de loef afftak. De Geelzugt kan j wanneer

zy door eene Verftoppinge der Galbuizen of van

de Kanaalen die dezelve in 't Gedarmte voeren

,

is ontftaan, door het te Paard ryden verdreeven

worden ; want, door deszelfs hulpe, kunnen de

Buisjes warden geopend, zo dat de Vogten we-

derom door dezelven vloeijcn als te vooren. Het

Scheurbuik is eene Ziekte , die ontelbaare oorzaa-

ken heeft , doch waar in altoos het Bloed en de

Waterige Vogten meer of minder verdikt en log

gemaakt, en gefchikt worden om over te gaan tot

de Verrotting , door v/elke de Lighaamsdeeleii

worden verzwakt en ontbonden. Uit het wei-

nige , nu, dat door ons gezegd is, blykt, dat

ÖoFFMAN in deczc moeielyke en hardnekkige

Ziekte, niet t'onregte^ het te Paard ryden teti

hoogften aanbevolen heeft. Voor de Ongedaant-

heid, Waterzugt , Verkwyning , Windkolyk^

moeielyke Waterloozing , Sleepende Koortfen^

Jigt, Podagra en verfcheide Kwaaien der Vrou-

welyke Sexe , die uit eene verflapping of ver-

zwakking van de Vezelen ontftaan, is deeze Lig-

haams-oefening zeer heilzaam.

In het te Paard ryden, eindelyk, moeten ee-

rige dingen in agt genomen worden , van diea

aart
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aart zynde, dat, zo men ze verzuimt, de ge-

wfinfchte uitwerking onsnaauwlyks bejegenen zal.

1. Men moet een Paard uitkiezen dat beftuur-

zaam is, én ngar de regelen van de Konft tam

gemaakt , hebbende geen gebrek j waar op de

Ryder zig behoort te zetten in een gemakkelyk

poftuur, met het Hoofd regt op 5 den Hals uitge-

ftrekt; de Dyén behoorlyk tegen den Zadel aan,

en de Voeten zodanig in de Stygbeugel houden-

de, dat de Been en niet te veel lamengetrokken

noch te veel uitgerekt worden. Indien men dit

alles nitt in agt neemt , zal deeze Lighaams-oe-

fening niet dan vermoeijing en ongemak baaren.

2. Het Ryden behoort, niet minder dan alle

andere beweegingen des Lighaams, in den begin-

ne langzaam en gemaatigd te gefchieden. Indien,

naamelyk, het Bloed, dik zynde en dus tot den

Omloop traag, met al te groote hevigheid voort-

gedrongen wordt,'zal hetzelve niet kunnen vloei-

jen in de allernaauwfte Buisjes , en hierom
,
ge-

noodzaakt zynde ftil te ftaan of terug te wyken,
oorzaak zyn van uitfpanningen der Vaten , die

geen kleine Pynen doen ontftaan , en het gehee-

le Lighaam zal daar door op eene aanmerkelyke

wyze vermoeid worden. Ook zullen deeze Toe-

vallen dan nog een weinig heviger z;yn , wan-

neer een langduurige rufte vervangen wordt door

eene geweldige beweeging. Vooral moeten ds

genen , die eenige Verftopping hebben in de In-

VI. Peel. Kk 3 ge.
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gcwanden van den Onderbuik , bezorgd zyn om
zig tegen deeze Waarfchouvving niet aan te kan-

ten : want derzelver Ongemak zou verergeren

,

indien zy op eene onmaatige wyzc bewoogen:

werden. Men moet dan langzaaraerhand voort-

gaan, tot dat men agt of tien Mylen 's daags kan

afleggen in hardnekkige en verouderde Ziekten,

gelyk de Hypochonder , Tecring, en dergelyken.

3. Den juiften trap van Schokking, welke 'er

in deeze Lighaams-oefening wordt vereifcht , is

't naauwlyks doenlyk te bepaalen. Een voor-

zigtig Geneesheer j agt geevende op het Tempe-

rament en de kragten van den Patiënt j en de

natuur der Ongefteldheid vlytig onderzoekende,

zal beft kunnen oordeelea en voorfchryven, welk

eene maat in deezen te houden zy. Op een vol-

len draf te ryden is altoos fchadelyk , dewyl de

Doorwaafeming en Ademhaaling daar door ver-

hinderd wordt, gelyk Sanctorius heeft on-

dervonden: zulks vervroegt den Ouderdom en

verkort het Leven. Daarenboven , terwyl de

üielheid der beweeging van de Vafte deelen in de

Vloeiftoffen wordt vermeerderd, neemt ook de te-

genftand toe, dien de Vloeiftoffen bieden ; wes-

lialven een Ryder, die fncl draaft, een grooten

tegenfl:and van de Lugt moet overwinnen, 't welk

zyne zwakheid en vermoeidheid zal vergrooten.

Het zelfde , nu , heeft plaats , wanneer men te-

gen een fterken Wind op rydt.
,

4, Twee-
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4. Tweemaal 's daags kan deeze Oefening wor-

den herhaald, naamelyk ; na 't opkomen van de

Zon , en drie of vier Uuren na 't Middagmaal

,

voor 't ondergaan derzelve. Men moet voorzig-

tig zyn, dat men niet te Paard ryde, wanneer

de Maag met al te veel Spyzen is vervuld : want

door de beweeging van het Paard worden dö

Vogten gedrongen naar des Lighaams Oppervlak-

te, de Verteering der Spyzen raakt in wanorde,

en met geweld in 't Bloed doende gaan zodanige

Sappen, die. nog raauw zyn en onverteerd, kan

zy oorzaak worden van gevaarlyke Ziekteii. -^

5. Voor iedereen is ook deezé Oefening niet

dienftig met een geheel ledige Maag. J^i^fcf-

CRATES, immers, onderrigt ons, dat, die van een

Galagtig Geftel zyn , het Vallen naauwlyks kun-

nen verdraögen ; 't wèlk men ook eigen bevindt

te zyn aan andere Teiiiperamentèn. Laat, der-

halve, die te Paitrd ryden willer^, *s morgens

vooraf een maatige veelheid van Spyzé, niet be-

kwaame Geneesmiddelen gepaard, gebruiken.

6. Indien men in deeze Oefening verfcheide ütt^

ren aanhoudt , zo moet men een Gordel of Lede-

ren Riem oin 't Lyf hebben, ten einde de al te

groote uitfpanning door Winden, diegemeenlyk

hier uit ontftaan, voor te komen, en dé Spieren

van den Buik te ftevigen ; op dat dé gerten , die Van

een zwak en flap Geftel zyn
,
geen Dafnlbreufc

krygen mogen
, gelyk anders fomwylen gebeurt.

VL Deel. '

tCk 4 7. Het
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7. Het te Paard ryden is in de Zomer zo voor-

declig niet, om dat 'er de Uitwaafeming groote-

iyks door bevorderd wordt: en, zo het dan even-

wel dient te gefchieden, moet men het doen op

't koelfte van den Dag , en kiezen 'er lommerige

plaatfen toe uit , daar de Lugt niet verhit is door

de Zonnefchyn. In de Winter moet men het

niet doen wanneer het by uitftek koud is , maar

dleenlyk in de warmfte Dagen , als het niet van

belang waait, de Lugt niet vogtig'zynde noch

Nevelagtig.

8. Men behoort zodanige plaatfen te vcrmy-

den, die met kwande Dampen zyn befmet , én

daarom is het ten Platten Lande beft.

9. Telkens , wanneer men te Paard gerecden

beeft , moet men zig wagten van het Lighaani

bloot te Hellen aan de Koude Lugt, welke

de hcilzaame Doorwaafeming zou verhinderen

,

en , als men Dorft krygt , moet men zig van kou-

den Drank onthouden , v/elke Verftoppingen en

gevaarlyke Ontfteekingen te weeg zou kunnen

brengen. Indien men drinkt, zo laat het Thee

zyn of warm Water, om de kleine gaatjes van de

Huid open te houden , en de Vogten vry te doen

vloeijen.

10. Na deeze Lighaams-oefening moet nietaan-

flonds Spyze gebruikt worden, maar men behoort

ten minfte een Uur te wagten, op dat de bewoo-

gen Vogccii tot rufte mogen komen. Sanctq-

RIUS
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Rius heeft beweezen, dat het Lighaam minder
doorwaafemt, indien men onmiddelyk op de be-

weeging gaat Eeten. Die gereeden hebben mo-
gen wel wat rykelyk Spyze gebruiken, 4och de-

zelve moet gezond zyn , om dus het verlies der

verftrooide Vogten te herftellen.

Uit aanmerking van dit alles zal een Genees-
heer gemakkelyk kunnen opmaaken , voor welke
Ziekten het te Paard ryden dienftig zy , voor
welken fchadelyk, en naar wat rigtfnoer de her-

haaling van deeze Lighaams oefening moet worden
bepaald. De Heer Benvenuti, die de eerfte

is, door wien dit Onderwerp, op zig zelve, is

verhandeld, toont de Nuttigheden, welken men 'er

ten opzigt van veele Ongelïeldheden van hebben
kan , in 't breede aan.

H.

VL Deel. Kk 5 NIEÜ-



NIEUWE PROEVEN,
TER ONTDEKKING,

OF HET

^EE-WATE ü
DOORGLAS

HEEN KAN DRINGEN:

pp Zee in 't werk gesteld

DOOR DEK Heer

DE COSSIGNY,
thans Koninglyk Ingenieur te Befancon.

(^Memoir. de Matbem. &' Phyjique. Tom. III. Paris 1760.

pag. I.)

WEinige dagen voor myn vertrek van Pa-

rys naar 1'Orient , daar ik my t'Sche-

pe ftond te begeeven ^ vertoonde my de Heer

AbtNoLLET, ten zynen huize, den Steel van

een Wyn-Kelk, omtrent twee Duimen lang,

die uit een diepen Put gehaald en vol Water was.

Wy konden niet ontdekken noch begrypen,

hoe
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hoe dit Water in ^ezen Steel was gekomen , de-

wyl de beide enden geen doortogt aan hetzelve

fcheenen te hebben kunnen geeyen , en ik wel

verzekerd was, gelyk ik nog ben, dat het ook

niet ter zyde, door de Poren van hec Glas, in-

gedrongen ware, door hoe hoog eene kolom van

Water hetzelve in deze Put ook mogt gedrukt

zyn geweeft, of hoe lang daar in gelegen heb-

ben.

Niets is ondertuiTchen waaragtiger, dan dat de

Steel vol Water zy , waar in men het kleine bel-

letje Lugt , dat dezelve verder vult , op en neder

ziet beweegen , als men denzelven omkeert of

draait. Zou iemand ook pleizier gehad hebben.^

om deze Pyp door te fteeken, met Water te vul-

len , en de gemaakte opening weder met Glas digt

te Soldeeren? Maar tot wat oogmerk zulkeene

beuzelagtige tydkorting met den Steel van eerj

Wynkelk, die gebroken zynde in een Put werdt

gefmeeten , en waar van de ftukken by toeval

werden opgehaald, toen men aan dien Put moeft

Werken.

Hoe het zy , onze verlegenheid in dit Stuk,ge-

voegd by het gene ik eenige dagen te yooren

gelezen had in de Voorrede van den Overzet*

ter der Natuurkundige Proeven van Doktof

Hales , Lid der Koninglyke Sociëteit van

Londen , over de wyze, oni het Zeewater drink-

baar te maaken; verwekte in my de begeerte,

om de Proeven tö herhaalen, die in den Jaare 1736,

VL Deel. dooy
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door my
,
gedaan waren in het Schip Mai/repas^ mei

gewoone Pincs-Botcels, naar het uiterlyk aanzien

2,0 wel toegemaakt , als of zy in 't Vuur gefol-

deerd waren.

En om my zelven van alle ongeruttheid we-
gens de Kurken te ontheffen , zo ging ik niy in de

Koninglyke Glasblazery te Séve van zes goede

Pints-Bottels voorzien , waar van de Halfen Her-

metijch of met gelinolten Glas geflooten warcH'.

Maar dewylmy de indrukking onder aan dieFles-

fen raet reden vreezen deedt , dat zy , in Zee neêr-

gelaaten, mooglyk breeken, en dus myne Proef-

jneemingen verydelen zouden, zo liet ik, eenige

J)agen daar na , in die zelfde Glasblazery nog zes

andere FleiTen blaazen , die bykans bolrond
,

zeer kort van hals en insgelyks Hermetifch gefloo-

ten waren. Deze zes laatfte Flcffcn hadden van

onderen die groote holte niet, welke alle Bottels

hebben , maar waren egter niet volkomen yry

van eene kleine indrukking, dat 'er my in hüSt-

haagde.
"

•

Ik zag geen ander middel om het zwakke ge^

deelte van alle deze FlelTen te ftevigen , dan my
te l^Or'ient te voorzien van kleine Houten Schaalt-

jes of Bakjes , netjes gedraaid , en daar yder.

Fles taamelyk wel in Hoot. De eenige bedenking

was maar, om 'er deze Bakjes vaft aan te doen

blyven , als ik 'er my in myne Proefneemingen

van bedöende; doch dit was haaft gevonden door

piiddel van verfcheide gaatjes, welken ik in den

bo-
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bovenden rand dier Bakjes deedc booren , om
daar zo veele Koordjes door te fleeken, die, om
den Hals der Fleflchen ftyf aaligehaald , het één

met het ander genoegzaam verbinden zouden.

Het zal niet geheel nutteloos zyn , hier te berig-

ten, wat my in het gemelde Jaar aanleiding gaf

,

om geduurende myn tweeden Övertogt naar

Ooft-indië te beproeven j v^at 'er van Bottels wor-

den zoude, die, wel geflooten zynde, op ver-

fchillende diepten in Zee neergelaten werden.

Ik had in een Mercure de Francs geleezen , dat

twee Jefuïten, vaarende met het Schip de^<ï/o«
,

in 't Jaar 172,6 van l'Or'ient naar de Indien uitge-

zeild , zo als zy zig tegenover de Brafilfche kuft

en bepaaldelyk voor de Rivier der Amazoonca
bevonden , op i of 2 Graaden Zuider-Breed-

te, een wel gekurkten Bottel in Zee hadden laa-

ten zinken, (zonder te bepaalen; op wat diep-

. te,) en dat zy denzelven W, ja, dat meer is, \oï

met zoet TVater^ hadden opgehaald.

Waarfchynlyk hebben die P.aters verzuimd te

onderzoeken , wat 'er met de Kurk gebeurd wa-
re ; want dan zouden zy gezien hebben , dat de-

ze Kurk, hoe goed zy ook wezen mogt, door

de drukking van het Water in de Flefch , of

ten minften gedeeltelyk in den Hals gedreeven,

en het dus niet vreemd ware, dat zy de Flefch

vol Water ophaalden.

Maar het verwonderlyke is, dat dit Water
zoet was: waar uit men zoude fchynen te moeten

VI. Deel. den-
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denken , dat^ zo de Kurk niet va« plaats veran-

derd of verfchooven zy geweeft, het Zeewater

dan, door deszelfs Poren heen dringende, zyn

zout en bitterheid daar voor had afgelegd. Zo
deze Eerwaarde Paters 'er maar niet uit beflooten

hebben, dat hetzelve door de 'Poren van het Glas

gegaan , en dus zoet geworden ware. Miflchien

dagten zy zelfs, dat, dewylzy zig tegenover de

Rivier der Amazoonen bevonden, hunne Flefch hec

zoete Water van die Rh.^er^ het zy dan door de

Kurk, het zy door de Poren van het Glas , had

ingezoogen.

De Schepen , die uit Vrankryk , Engeland

en Holland , uitloopende , naar de Ooft-Indiën zei-

len, komen inderdaad nader aan de Kuften van'

Brafil, dan aan die van Afrika, om niet door de

Stroomen in de Bogt van yuda^ aan de Guince-

fche Kuft, vervoerd te worden, daar zy bezwaar-

lyk weder uit kunnen raaken: maar, tuffchen hun

en de Rivier der Amazoonen blyft altoos eene te

groote afftand, orti aan die Rivier het zoet Wa-
ter, dat in de Flefch was, toe te fchryven.

Nog herinner ik my , eenigen tyd na dat deze

Proefneeming was Wereldkundig gemaakt, ee-

ne wederlegging daar van gelezen te hebben,

door éc'n van de Leden der Akademie van Mont-
pellier gefchreeven : ik wederlegge nu ook op

myn beurt het Verhaal van Philippe d'Achery

aangaande het zelfde onderwerp , dat in de Stuk-

ken van de Koninglyke Akademie der Weeten-

fchap-
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fchappen van het Jaar 1725 ingelaft , en in de
Voorrede van den Overzetter van 'c Werk van

den Heer Hales bygebragt is.

Het is zeer aangenaam, wanneer men, op Zee ee-

nige Waarneeraingen of Proeven moetende doen,

een Kapitein aantreft,die op eene vriendelyke wy-
ze alle mooglyke behulpzaamheid bewyft, en die

ter voldoening van zyne nieuwsgierigheid zelf

verlangt, dat de Waarneemingen onder zynoog
met die naauwkeurigheid mogen gedaan worden,
waar toe zyn Gezag volftrekt noodig is.

Ik had dit Voordeel in het Jaar 173Ö, op het
Schip Maurspas

,
gevoerd by den Heer de la

Garde-Jazier, waardigen Neef van den onfterfe-

lyken Dügue-Trouin. De gelukkige Togt , wel-
ken deze Neef, geduurende die zelfde Reize, naar

Mochci deedc , wanneer hy den Iman van dit ge-

deelte van Arabie , die aan Vrankryk oorzaak

van klagten gegeven .had , tot reden bragt; de

lange en getrouwe dienften , die hy aan de Kom-
pagnie der Iiidiën bewezen hadt , en zyne uit-

muntende bekwaamheden in de Zeevaart, zou-

den wel verdiend hebben , dat een gedeelte van
den Luider, waar in de Oom voormaals praalde

,

zig ook in de Neef vertoond hadde!"

Geen mind(^r gemak heb ik gevonden in het

doen van myne kleine Proeven :, op het Schip

Saint-Lotiis
, gevoerd door den HeeroEjoANNis,

die by de Kompagnie der Indien in 't algemeen be-

kend (laat voor een der geoefeudlte Zee-Lie-

VI. Deel. den,
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den , welken dezelve ooit in haaren dienft gehaJ

Iieefc.

Schoon deze Proeven niet dan onder begunfti-

ging van een groote ftike gefchieden konden j was
het egter noodig, dac 'er eenig Scheepswerk toe

verrigt en zekere beweeging in het Schip ge-

maakt werde, om een goeden uitQag te beko-

men. Ik moet hier omtrent de gedienftigheid van

den Heer de Joannis niet flegts den verdienden

Roem toekennen, maar betaige ook, dat zyne

zugt , om myne Proeven wel te doen gelukken

,

en zyn verlangen naar den uitflag, myne verzoe-

ken altoos voorkwam.

Den 17. April desjaars 1753, deed ik, op de

Noorderbreedte van i Graad, i5Minuuten, en

naar giuing op de Lengte van 20 Gr. 30 Min. be-

wcften de Meridiaan van Parys; aan de Diep-

loods-]yn, by het Lood, een gewoonen Bottel

vaftmaakcn , dien ik uiigezogt , vol met Water
gedaan , en met eene befte Kurk gellopt had ,

welke ik met een Bindgaren nog nader vaftmaak-

te, en met Maftik bedekte; zonder Pek egter,

of Zeildoek, en zonder Houten Schr.akje on-

der aan.

Een tweede Bottel ook uitgezogt , maar le-

dig, wel gekurkt , en met Maftik verzorgd, ge-

lyk als de eerfte, werdt'er twee Voeten hooger

aan gehangen.

Drie andere Fleffen volgden op gelyken afftand.

De eene was bolrond , Hermetifch geflooten : de

an-
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andere hadt de gewoone gedaante van een Wyn-
Bottel 3 niaar was even als de voorgaande bolron-

de toegemaakt , en daarenboven van onderen niec

een houten Schaaltje verzorgd ; de laatfte , einde-

ïyk, was zonder Bakje, geftopt met een befte

Kurk , die vooraf in heeten Pek geftoken , en

toen zo Vaft bp de Flefeh geflagen was, dat zy
volftrekt niet dieper konde ; vervolgens over-

dekt met Zegel-Lak , en bewonden met een ftuk

. nieuw Zeildoek -, dat van binnen en buiten ge-

teerd, 'er wel ter deege om vaftgemaakt, en

door een handigen Matroos met een ftevig Pek-

draad bewoeld was.

Zodanig vv-aren myne vyf Fleffchen toegefteldj

die , op een ïiflland van twee Voeten boven mal-

kanderen hangende , met een Lood van 50 Pon-
den zagtjes werden neergelaten op honderd Va-
demen diepte, door middel van een Hysblok, het

welk tot dat einde in de Galery van het Schip

was vaftgemaakt. Zy bleeven vyf Minuuten op
deze diepte, gerekend naar een Zandlooper van

één Minuut, die met onze Zak-Orlogies net ge-

lyk liep;

De eerfte Flefeh , die vol Water was j hadt
haaren bodem geheel verloren. De Kurk , fchoon

bewonden en met Maftik overdekt, was bykanS

geheel buiten den Hals, lag op zyde, en hieldt

fegts aan ééne kant. Wat de Maftik belangt^

daar was niets meer van te vinden.

De tweede, die ledig was geweeft, was ge-

VL Deel; Li brö-
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brokeiT, daar kwam niets dan de Hals, die aan

de Lyn vaft was , wederom van boven.

De drie anderen kwamen heel en gaaf te voor-

fchyn, maar zonder iets daar in. Deze drie Fles-

fen werden toen weer neêrgelaaten op honderd-

en-v£eit}g Vademen diepte.

De bolronde Flefch werdt zonder Bodem op-

gehaald; de Glazen fluiting, die 'er op geblazen

was, vondt men 'er ganfch af, en de Flefch zel-

ve was op verfcheide plaatfen gefcheurd.

De gewoone Bottel , die ook Hermetifch ge-

flooten, en van onderen met een Bakje voorzien

was geweeft, kwam gaaf en goed tevoorfchyn,

zonder een druppel Water daar in,

Delaatfic, cindelyk, zonder Bakje van onde-

ren, en die ik zo zorgvuldig gellooten had, kwam
zonder Bodem boven.

Den 22 jip-'tl ^ op 40 MinuLiten Zuider Breed-

te , en naar gifilng op de Lengte van 19 Graa-

den 55 Minuuten bcwefien de Meridiaan van

Parys, ftupte ik een gewooncn Bottel, met de

zelfde zorgvuldigheid, als ik de vyfde hier boven

gedaan hadt , zonder daar een Bakje onder aan

te doen, en liet denzelven tot honderd Vademen ne-

der; hy bleef vyf Minuuten op deze diepte, en

kwam toen heel, gaaf en goed, weer boven , by-

kans vol Water. De Kurk was door de kleine

kolommetjes Water , welke door de verwyde

openingen van het geteerd Zeildoek heenen dron-

gen, 'm den Hals van de Flefch gedrukt j het ge-

teerd
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teerd Zeildoek hadt wat meegegeven, in weer-

wil van het fterk bindfelj dat 'er met Pekdraad

onder den rand van den Hals omgewoeld was.

Aan die zeilde Dieploods-lyn was nog eene bol-»

ronde Flefch , zynde Hermecifch geflooten , zort-^

der Bakje van onderen , welke, uit de diepte van

honderd Vademen j heel en gaat' te voorfchyn.

kv/am^ zonder een druppel Water daar in» :-

Men deedt toen de zelfde Lyn weder zakken^'

na dat men 'er , behalven dete bolronde ^ nog eert

anderen gewoonen Bottel hadt aangehangen
, ge*

wapend met een Bakje , en toegeftopt met eené

iCurk j die in Pek was gedoopt ; verder met Lak:

en geteerd Zeildoek verzorgd. Men liet dezel-

ven tot honderd-en- veeri/g Vademen neder*

Tch einde van vyfMinuuten kwam de bolron-'

de Flefch te voorfchyn met den Bodem gebroken:

Daar was een rond gat, omtrent van 13 of 14 li-

niën middellyn, in gekomen; en, het geen ik by-

zonder vond, is , dat het end van de Lyn, dié

'er ter langte van ongevaar 17 Duimen beneden

hing, onder het midden van den Bodem , door

dit gat met zyn geheele langte in de Flefch

was geraakt. By den Hels was een barft alj

éen ftar.

De gewoone Bottel , die met een Bakje voor»

zien én naauwkeurig geflopt was, kwam heel,

maar bykans vol met Water boven.

Ik deed aanftonds aan de zelfde Lyn eene ande*

tQ bolronde Flefch vaftmaaken , die Herme-
,

-VLDeel. LI a ïm
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(

tifch geflooten en van onderen met een Bakjö

bezorgd was.

Men liet dezelve zagtjes neer tot honderd en

vyf-en-veerüg Vademen, daar zy Vyf Minuuten

bleef. Toen zy weder opgehaald werdt , was

dcGlaazen Stop niet meer te vinden :het Schaalt-

je was ingedrukt en in verfcheide ftukken ge-

broken.

Men heeft in de voorgaande Proefneeming van

den 17 yipril gezien ^ dat een gewoone Bottel

Herraetifch geflooten , aan den Bodem voorzien

met een Bakje , ten einde van vyf Minuuten

üit de diepte van honderd-en -veerttg Vademen

gaaf en. geheel, zonder een druppel Water daar

binnen, weer boven werdt gehaald. Deze heeft

derhalvcn het gewigt van Water,- dat hem om-

tingde, kunnen wederftaan , zonder dat 'er iets

door de Foren van het Glas heenen drong.

Maar, op honderd en vyf-en-veert'ig Vademen

diepte j kon ecne bolronde Fles , ook Herme-

tifch geflooten, en van onderen met een Bakje

geftcvigd, de perling van het Water niet we-

derftaan ; en noch dat Bakje , noch de Glazen

Stop , noch de Flefch zelve, waren op deze diep-

te beftand tegen het gewigt van zo hooge kolora-

iiïen j als 'er toen op drukten.

Men zal my vraagen , waarom ik niet ondei"-

zogt, of de zelfde Bottel, die het op de diepte

Y^n honderd-en-veertig Vademen zo wel had uit-

gehouden, niet even goed op honderd en vyf-en-

veer-
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veertig Vademen heiland zoude wezen? Ik zal

<?penhartig bekennen, dat ik, ten uiterften in

niyn fchik, dat ik ze van honderd-en-veertig Va-,

demen gaaf en volftrekt ledig had opgehaald , de-

zelve gaarne bewaaren vv'ilde,om deHeerenWaar-

neemers, van voor de Rivier der Amazoonen, en,

Jur ks accords du Banc des ^igudles^ te overtui-

gen, dat zy zig niet verhaaften moeften,omzoet-

Water, of dat zyne zoutigheid voor drie vierde

dcelen hadt afgelegd, der Wereld aan te bieden,

zonder eerft de Kurken op hunne Fleffen , en

de hoedanigheid van hun Wat?r , onderzogt te

hebben.

Dus durfde ik dezen Bottel, dien ik naar

Vrankryk wilde zenden , niet boven de honderd-

en-veertig Vademen diepte waagen ; maar, in

plaats van dezen , liet ik eene bolronde Flefch ne-

der, eveneens van boven geflooten, en van on-r

Öeren bekleed met een Bakje, daar ik my zo veel

niet over bekreunde of zy brak, fchoon dezelvq

naar alle waarfchynlykheid het beter had moeten

uithouden , dan die, welke ik^ na de fterke Proef,

die ze hadt doorgeftaan, bcfloot te fpaaren.

Vervolgens ontkurkte ik de gewoone Bot-

tels, om het Water te proeven ^ dat 'er in was,

en om waar te ncemcn , wat 'er onder het geteer-

de Zeildoek was voorgevallen.

Wy bevonden , dat het Lak de Kurk niet ge-

volgd was naar binnen in de Flefch , of naar den

ï3odem derzelve j dat het vaft was g^bleeven aan

VI. Deel. LI 3
h?tj
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het geteerd Doek, dat *er over heen was, en

geene verandering fcheen ondergaan te hebben,

dan alleen ten opzigt van eenige reeten en fcheurt-

jes, die het gekreegen hadt: het welke duidelyk

aantoont, hoe groot het vermogen en de drukking

dier kleine Water-kolommetjes zy , die door de.

kleine openingetjes tuflchen de draaden van het ge-

teerde Doek, en door de fcheurtjes van het Lak,

heenboorende, in weerwil van deze haare klein-

te, egter een ftevige Kurk, die van boven dik-

ker was, dan de hals van de Bottel wyd, daar-

enboven met gefmolten Pek beftreeken , en zo,

ftyf als doenlyk was op de Flefch gellagen, toe

onder op den Bodem hadden kunnen nederdruk-

ken. Dit fchynt onbegrypelyk ; maar de Na-

tuur is vol wonderen

!

Het Water, in deze Fleffchen vervat, kwam
ons zeer zout, bitter en lymagtig voor, zonder

van den Smaak te fpreeken , dien het gekreegen

hadt, met door het geteerde Doek te dringen.

Het Water , dat wy van de oppervlakte der

Zee met een Beker fchepten , was merkelyk hel-

derder en klaarder, dan dat der Fleffchen. Op
de Smaak kwam ons dit Water, van boven uit Zee

gefchept , even zout, bitter, en lymjg voor,

waar zonder Teer. Daar is alle waarfchynlyk-

iieid om te denken , dat het Water der Fleffchen

yuii v^as geworden, terwyl het door het Pek,

I^ak, Zeildoek, enz. was heen gedrongen. Mis-

fchien zyn de Flcflchen van binnen ook niet heel

fchoon
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fchoon geweeft, en heeft 'er die mede iets toe

gedaan.

Voor 't overige ; dewy] ,na het ruiken en proe-

ven van hec Water in de FleiTchen, onze Mond
en Gehemelte, door het Zout en de bitterheid vün

hetzelve, fterk was aangedaan ; zo waren \vy

toen buiten ftaat, om met grond te beflilTen,

welke van die twee Waters , het zy dat der

Fleirchen , of van de oppervlakte der Zee , het

zoutfte ware; dit zou uit de verfchillende Veel-

heid Zouts , die men door uitwaafeming uit de

zelfde Veelheid van Water krygen kon, hebben

moeten blyken. Het is miüchien door dit , of

eenig dergelyk middel, dat de Graaf de Mar-
siGLi heeft vaftgefteld, dat het Zee-water, uit

de diepte opgehaald, zouter ware, dan dat van

de oppervlakte der Zee. Ten opzigte van het

gevoel, kwamen my het één en ander even Olie-

agtig en flymerig voor ; maar, om de waarheid

te zeggen , men moet hier veel meer aan gewoon
zyn, dan ik ben, om dergelyke kleine verfchil-

len met den Vinger en op het Gevoel te kunnen

onderfcheiden.

Den 19 Mey 1753, waren wy op 33 Gr. 40
Min. Zuider Breedte, en, naar gifling, op de

Lengte van 12 Gr. 30 Min. beweften de Meri-

diaan van Parys-

De groote Stike, welke wy op dezen Dag
hadden, gaf my gelegenheid, om eenige Proe-

ven met myne Bottels te herhaalen ; maar dewyl

VL Deel, LI 4 een
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een ftcrke deining het . Schip, geduurig naat

ücju kant van hec Stuurboord deedt atdryven, zo

beval de Heer deJoannis, altoos oplettend en

volvaardig , om myne Froefneemingen te bevor-

deren, dat de Mars- en Bramzeilen bygezet zou-

den worden, die, fchoon in ftil Weer, opgegyd-

waren ; om van het niinTte Koeltje , dat 'er

kwam, gebruik te kunnen maaken. Inderdaad,

zodra deze Zeilen ^sygezet waren , Honden zy

de kragt dier deining genoegzaam tegen , en de,

yfdryying- van het Schip wa3 veel ^llinder dan te

voorcn.

Ik was op den 17 ^pri/ niet weinig verwon-

derd ge weeft, dat de Flcfch met Water, zo als

ik verhaald heb, fchoon enkel geflooten met eene,

goede Kurk, met Touw be wonden, en metMasr

tik beftrceken, zonder Bakje van onderen , op

de diepte van honderd Vademen niet beftand

gevveeft ware: want ik had ftaat gemaakt op den

wecrftand en tegenvi^erking van het Water, da;

'er in was, en dat het Evcnwigt, welk dit met

}iet Buiten-Water m.aaken moeft , myncn Bottel

gaaf en geheel zoude houden ; gelyk het dus met

(pnze Lighaaraen gaat , waar van de Vogten en

Vloeiftülfen Evenwigt maaken met den ganfchen

Dampkring 5^
dip ons, buiten dat , door zyn Gewigt

verpletteren zoude.

Ik vermoedde dexhalvc met reden , dat deze

eerite Bottel met Water', in de Proef van deij

17 /^/i/,. wel eenig gebrek mogt hebben gehad,,

fchoon
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fcliQon men denzelven , eer dat men hem vulde en

nederliet , onderzogc en wel bekeeken hadt.

Men heeft reeds gezien, dat zyn Bodera 'er

geheel was afgeraakt, dat de Kurk bykans buiten

den mond of de opening van den Hals ware, en

daar nog eventjes san vafthield. Een duidelylc

t)ewys, dat het onderfte van het lighaamdes Bot-

tels het zwakft ware ge weeft, en dat, toen 'er

flit afwas, de Kurk, hoe vaft ingeflagen, hoe

Ilyf gebonden en met Maftik bepleifterd, op haar

beurt gedwongen was geworden te wyk;en voqr

de kragt, die van onderen tegen dezelve werkte,

en die niet genoegzaam werdt opgewoogen door

de drukking , welke 'er van boven op gefchiedde.

Ik deed uit cene menigte van Bottels, uit de

Glasblazery van Rouen,éénen uitkiezen, die ons

ïillen de befte voorkwam , om wederftand te bieden.

Tot riieerdere zekerheid , liet ik 'er een BakJQ

onder binden:, en, als dezelve met Zeewater ge-

vuld was, ftopte men hem toe met eene goede,

gaave , lange Kurk ,
gedoopt in heete Pek , zo diep

en vaft, als doenlyk was, ingeflagcn, fteekende

lo of 1 1 ïliinién boven den rand van den Bottel uit;

een dikke laag beft Lak daar boven op; alles over-

dekt met een ftuk fterk Zeildoek, dat van binnen

en buiten geteerd was , en om den hals van de

Bottel wel vaft werdt omgebonden en bewoeld,

doordien zelfden Matroos, die de andere Bottels

20 wel bezorgd hadt.

In dezen ftaat werdt hy aan de Lyn vaftgebon:-

YI. De:^l, LI 5 deq
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den by het Lood, dat flegts dertig Ponden zwaar

was y om de Matroozen , die het neèrlaaten en

opwinden moeften, zo veel niet te vermoeijen:

want myn oogmerk was, om deze Procfneeraing

tot het uiterfte voort te zetten, en van de fiikc,

die mooglyk geen Menfeh op 't Schip , dan my
alleen , vermaak deedt , een voordeelig gebruik

te maaken.

Ik moet aanmerken , dat deze Bottel in zyn

natuLirlyken ftaat C*) aan de Lyn was vaft^e-

maakt, zodat dezelve niet t'onderft boven keeren

konde, en dat ik, by het getal der Vademen,

die ik haar elke reize nederliet , altoos nog een-

cn-twintig Voeten, dat is vier Vademen en een

Voet^ byvoegde, en haar zo veel laager zakken

deedt , om rekening te maaken op de hoogte

van de Galery van het Schip boven de oppervlak-

te van de Zee. Ook heb ik rekening gehouden

van

() [Schoon deSchryver wat laager, in zyne Proeven
Van den 25 Juny , de byzonderheid, welke hy hier meldt,

zoidt dezelve niet t'onderft boven keeren konde , even eens

Toor reden geeft, waarom hy een Bottel met den Hals

naar onderen, en dus omgekeerd, hadt gehangen , be-

gryp ik egter.den Natuurlyken (laat van den Bottel, hier,

met den Hals naar boven te zyn, omdat onze Akademiu

naderhand eene afzonderiyke Fioeve bybrengt , die hy

gedaan heeft, alleen met oogmerk, om te ontdekken,

»f het Water van onderen op even eens op de Kurken

werken zoude , als of het van boven drnkte; welke Proe-

ve niet te pas zoude gekomen zyn , zo deze Bottel met

(deKurk naar beneden had gehangen.]
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van den tyd, welken de Bottel noodig hadt, om
maacig fchielyk by de Katrol af te loopen , en we-
der op te komen , buiten de vyf Minuuten , wel-

ken dezelve telkens op de bepaalde diepte bleef.

Eerjie Proeve. Tot zes-en-twintig Vademen
neergelaten in een halve Minuut, weer boven

gehaald in i Minuut , na vyf Minuuten rufting

,

gaaf en goed.

Tweede Proeve. Weer nedergelaten op i^^^r-

/;^ Vademen diepte, in wat minder dan i Mi-
nuut, weder opgehaald in ix Minuut, na een

rertoeving als vooren.

De Kurk was 8 of 9 Linièn in den Hals van

de Flcfch gedrukt: men zag een e kleine zakking

bovenop het geteerde Doek, eveneens als of men
een ftuk Deeg eventjes met den top van den Vin-
ger had gedrukt. Het Bindfel fchcen niet mede-
gegeven te hebben , en de Bottel kwam my vol-

Ier voor ; want het Water was wel een Duim
van de Kurk af geweeft, toen deze op de Flefch

geflagen werdt.

Berde Proeve. Weder neergelaten op vyfiig

Vademen diepte , in i Minuut ; opgehaald in 2

Minuuten, na 5 Minuuten vertoeving De Kurk
was tot halver wegs in den Hals gedreeven.

Vierde Proeve. In i Minuut weder neerge-

laten tot zefi'tg Vademen ; in 2^ Minuut weór
opgehaald , na 5 Minuuten rufting. De Bottel

was in goeden ftaat ; de Kurk fchcen nog wat
dieper ingedrukt te zyn.
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Vyfde Proeve. In i:^ Minuut weder neerge-

laten, tot tagtig Vademen, en in 2g- Minuut
weder opgetrokken. De Bottel was gaaf en vol^

de Kurk , die bykans op de iielft van den Hals

Siadt gezeten, was zo wel wederom naar den

mond van de Flefch terug gedrukt, dat men ze

iiiet meer zag, en dat het Zeildoek, in plaats van

die kleine holligheid welke het hadt , een vveinigje

©pgezet en buitenwaards geweeken ware.

Zie daar, derhalven, op deze diepte van tag-

f(ig. Vademen , de kolommen Water in den Bot-

Eel, die met behulp van het Steunpunt werken'

segen de onderfte Kring of bcnedenfte oppervlak-

te van de Kurk, die dezelve te rug zetten in diQw

Hals tot aan den Mond , daar dezelve , ware zy

«Loor het overgefpannen Zeildoek, en tevens doop

de tegenwerking van de kolommen, die van bo-

ren drukten, niet wederhouden geweeft, naar

alle waarfchynlykheid uitgedreeven zou zyn , em

dus. aan alle kolommen gelegenheid gegeven heb-,

ben , om zig in Evenvvigt met elk^d^ren te hei>

ftellen.

,
Men zal nu toeftemmen

,
geloove ik , dat de

voorzorg, om de Fleffcn van onderen met een

fiouten Bakje te ftevigen, niet nutteloos zy ge-

weeft.

Zesde Proeve. Weder neergelaten tot hott.-

/Tcri Vademen diepte in i^ Minuut, opgehaald in

4 Minuuten , na een vertoeving van 5 Minuuten.

De Bottel was in de zelfde ftaf^t , als in d$ voor-?

gaande Proefneeming. ^e-
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Zevende Proeve. Weder neergelaten in s.k

Minuut , tot honderd-cn-twmt'ig Vademen , op-

gehaald in 4i Minuut , na 5 Minuuten rufting.

De Bottel M'as in de zelfde Itaat. Men heeft de

Matroozen , die aan het Hysblok ftonden, afge-

loft, en anderen in derzelver plaats gefield.

Agtfs Proeve. Weder neergelaten in i\ Mi-
nuut tot honderd-en-veertig Vademen , en op-*

getrokken in gi- Minuut, na 5 Minuuten rufting-

De Bottel was in de zelfde ftaat.

Negende Proeve. Neergelaten in 2^ Minuut,

op hotiderd-en-iagtig Vademen diepte; opgehaal:(i

in 8i Minuut. De Flefch was in de zelfde ftaat,

als te vooren.

Tiende Proeve. Neergelaten in 4 Minuuten

op de diepte van tweehonderd-en-dertig Vademen,

door middel van twee Dieplood s-lynen, die aan

malkanderen gefplitil waren ; opgehaald in g^ Mi-

Xiuuten, na 5 Minuuten rufting. De Bottel kwam
heel weer boven , en niets van het geen 'er te»

behoorde was in wanorde geraakt.

Elfde Proeve. 7aq hier nog een^ andere Proef

^

die vervolgens werdt genomen, met eengewoo-

nen doch uitgezogten Bottel, zonder Bakje vam

onderen , die ledig was , maar geflopt met de

zelfde naauwkeurigheid en voorzorgen , als die vaa

de voorgaande Proefneeming.

Men heeft dezen , in 2 Minuuten , tot hnderi

Vademen diepte neergelaten, en in 3^ Minuut
wéér opgehaald, na 5 Minuuten lulting. De
VI. Deel. Flefch
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Flcfch kwam gaaf en heel weer boven , zonder

een druppel Water daar in.

Milichien , als wy den Bottel veertig Vade-

men laager hadden doen zakken , dat de Kurk^

in weerwil van alle voorzorgen , die wy geno-

men hadden, om ze ter deege vaft te maaken, in

het bencdenft van de Flefchjof ten minden onder

in den Hals , zou gedrukt , en dus het Zeewatef

daar ongetwyfeld ingedrongen zyn^en deFlefcIi

of geheel of gedeeltelyk gevuld hebben : want

wy hebben in de Proeve van den 17 ylpnl ge-

zien, dat een dergelyke Bottel, eveneens toe-

gefteld , ter diepte van hnderd-en-veertig Vade--

men niet beftand was ; terwyl eene andere Her-

metifch geflooten , en met een Bakje van onderen

voorzien, heel en gaaf, en zonder een druppel

Water daar in, weer boven kwam.

Men kan my tegenwerpen , dat ik de Fles-

fchcn , die het uitgehouden hebben j flegts 5 Mi-
nuutcn ter bepaalder diepte gelaten heb, en daÉ

die tyd te kort ware , om het Water gelegen-

heid te geeven van door de Foren van zo dik Glas

heen te dringen, en de Bottels dus geheel of ge-

deeltelyk te vullen; en, eindelyk, dat het geen

in 5 Minuuten niet gebeurde, mooglyk in i^,

so, of meer Minuyten tyds gebeurd zou zyn.

Ik erken , dat 5 Minuuten geen zeer langen tyd

uitmaaken ; indien men egter ten opzigt van de-

ze Proefneemingen in aanmerking neemt, in hoe

vreeslyken omtrek van Water deze Fleifcheii

neer-
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neergelaten , en door welk eene v ervaarlykc

zwaarte van hetzelve zy gedrukt en gedrongen

werden; zo zal men erkennen moeten, dat, by-

aldien 'er eenige doorzyging des Waters door de

Foren van het Glas immer plaats hadt, of konde

hebben , 'er ten minften eenige deeltjes dier on-

iiieetbaarc Vloeillofle , welke van alle kanten te-

gen den omtrek der Fleffchen werkte ^ zig afge-

fcheidcn , van hun Zout en grove Lymigheid ont-

daan, en zo veele Foren en kleine openingen

in het Glas aantreffende, daar vryelykin gedron-

gen zouden zyn ; en was de tyd van 5 Minuuten
te kort , om de Bottels geheel ^ drievierde^ of

halfiQ vullen, 'er ten minften een veelheid Wa-
ters in gebragt zouden hebben

, ge-evenredigd

tot den tyd der vertoeving op die Diepte, welke
men by het ophaalenderzelven duidelyk hadt moe-
ten gewaar worden.

Ondertuffchen hebben wy, met de alleruiterftc

naauwkeurigheid, die Fleffchen, welke van ^c»»-

derd en honderd-en-veertig Vademen diepte
, gaaf

en ongefchonden , weer boven zyn gekomen , on-

derzogt en bezigtigd ; maar hebben 'er van binnen

niets in kunnen ontdekken, dat naar het gering-

de deeltje Waters geleek ; waar uit ik derhalvett

meene te mogen befluiten , dat de Foren van h€C

Glas geen doortogt geeven,dan aan het Licht, of
ten hoogften aan de fyne Vloeiftoffe (materiajahti-

lis') ; gelyk de Buizen der Barometers en Ther-
mometers dit ook beveftigen.

VI. Deel. Peze
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Deze tien Proeven met den zelfden en de elf-

de met een anderen Bottel gedaan , hebben ons

geduLirende I20 Minuuten, of tweeagtereenvol-

gende Uuren , volgens den Zand-looper , die met

onze Zak-Orlogies akkoord was, beziggehouden.

Des Avonds, van den zelfden Dag, had ik

eene geweldige twyfeling over den elfden Bot-

tel, die flegts ter diepte van honderd Vademen

was neergelaten. Om die twyfeling weg te nee-

men, befloot ik, by de ecrfte ftilte , welke wy
weder krygen zouden , denzelven zo geflooten en

toegemaakt, als ik gezegd heb, dat hy was, toe

hnderd-en- dertig Vademen te laaten zakken, dan

de diepte is, op welke de Heer P. d'Achery^

den 29 Oktober 1724 , van het Eiland Bourbon

fchreef, dat hy zyncn Bottel, y«r les accords du

Banc des Aigmlles ^ hadc neergelaten. Hy be-

fchryft de voorzorgen, die hy gebruikte, om den-

zelven derwyze te ftoppen , dat het hem onmoge-

lyk voorkwam , dat het Water daar door in de

Flefch konde dringen. Toen by denzclven egter

op honderd-eft-dertig Vademen hadt laaten zakken^

hadt hy ze, op het oogenhlik^ ganfchelyk met Wa^
ter gevuld^ weer opgehaald : hy verzekert , dat

iedereen 'er van proefde^ en dat men j 'er van ge-

proefd hebbende , by overeenftemming befloot ^

hoe het dne vierde minder zout was , dan gewooil

Zee-Water.

Wat de voorzorgen aangaat , die hy gebruik-

te, om zynen Bottel toe te maaken ; zegt hy , dat

•o
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liy denzelven geflopt hadt mee eene goede Kurk

wel ftyf ingeflagen ; en dat hy uit vreeze, of 'er

ook een klein gaatje wezen mogt, dat hy niet

ontdekte , daar wit Walch , en. vervolgens Pek

over hadc geplakt j en alles bedekt met een Per-

kament, dat 'er wel vaftover en om den Hals van

den Bottel gebonden was, enz. Dus houd ik zy-

ne manier, van de Bottels digtte maaken, even

goed als die, welke ik gebruikt heb, om de

myne te ftoppcn.

Maar zouden zyn wit Wafch, zyn Stuk Per-

kament , dat op een laag Pek over de Kurk heen

gelogd en om de Flefch gebonden was , (als waar

in alleen het verfchil van onze wyze van doen be-

Itaan heeft ) : zouden dezen , zeg ik , het won-t

derwcrk hebben uitgewrogt, van het Zeewater^

door zyne jiltreerin^ , dm vierde deelen van zyne

Zoucigheid te beneemen j het geen myn Zegel-

Lak en myn van onder en van boven geteerd Zeil-

doek niet heefc kunnen uitwerken ?

Hy laat zynen Bottel , dus toegefteld , ter diep-

te van honJerd-en-dertig Vademen zakken , en op

het ooginbïik haalt hy denzelven weder boven met

Water , dat drie vierde der Zoutigheid heeft af»
'

gelegd.

Ik houd den mynen, inraier zo goed verzorgd,

op /j^o/zuV^/ Vademen diepte gMinuutenlangj dat

vry veel oogenblikken uitmaakt, zonder dat 'er

een druppel Water, door myne Kurk doorgezee-

gen, in de Flefch komt.

VL Dj:el. Mm Vóór



^^6 Onderzoek, of 't Zeewater

Voor het overige: ik ken den Heer Philippb-

D*AcHERY zeer wel. Ik zal zonder twyffel gc-

kgenheid hebben , van hem weder te zien , als ik

op het Eiland Bourbon kome. Ik zal niet verzui-

men , hem over het Verfchynzel van zyn Bottel

met Water , dat dne vierde deekn zoet geworden

was , t€ fpreeken.

Ik weet reeds alles , wat hy my over dit On-

derwerp zal zeggen; doch ik weet niet ftiinder

van myn kant, wat ik 'er van zal moeten geloo-

Ten.

Eindelyk: men ziet in de Voorrede van de»

överzetter der Proeven van den Heer Ha les,

dat , zo hy al de doorzyging van het Zee-Water

in de Bottel van den Hc^r d'Achery toeftaa,

(van wiens Brief op het Eiland Bourbon gefchree-

Ven , hyhet uittrekfel mededeelt;) hy ten min-

ftcn van oordeel is^ dat die f/freering door de

openingen van het Perkament, de Pek, het wit-

te Wafch en de Kurk
,
gefchied zy ; alzo hy geen-

zins verklaart te gelooven , dat dit Water , 't

Welk drie vierde van zyne Zoutigheid hadt afge-

legd , door de Poren van het Glas gedrongen wa-

re, 't Is hier op ondertuffchen , dat de nieuws-

gierigheid der Natuurkundigen eeniglyk uitloopt.

Want ydereen kan ligtelyk bezeffen , dat , wel-

ke voorzorgen men ook gebruiken moge , om
een Bottel wel te ftoppen , indien dezelve niet

Hermetifch is geflooten ; dat , zegge ik, het ge-

"wigt van de kolom Water, die 'er tot zekere

heog-



i)OOR Glas heen kan dringen. 55^

hoogte op ftaat, de Kurk een weinig naar bene-

den kan perfen:, en zig dus, door die openinge-

tjes ,hoe klein dezelven ook zyn mogen, een W€g

baanen, om binnen in den Bottel te komen. Ik

geloof ondertuffchen niet , dat Natuurkundigen ^

of andere verftandige Lieden , dit Water , door

die naauwe doortogt , voor drie vierde deelen, ei|

nog minder, geheel zoet geworden, erkennen en

aanneemen zullen.

üen <iA;Juny 1753 j op 26 Gr. 40 Min. Zui-

der Breedte, de Lengte 64 Graaden beoofteii

de Meridiaan van Parys, deed ik in eene groote

ftilte , en zonder eenigc afleiding van het Schip ,

den zelfden Bottel van de Elfde Proefneeming

,

hiervoor gemeld, in <x^ Minuut tot honderd -en'

dertig Vademen zakken , en na een rufting van 5
Minuuten op die diepte, werdt dezelve, in 5+ Mi-

nuut, v/eder opgehaald, en kwam vol Water bo-

ven. De Kurk dreef binnen in de Flefch. Het

ftuk geteerd Doek was een weinig in den mond van

de Flefch gedrukt, en het bindzel vanPekdraad

ongefchonden.

Ik heb dezen Bottel t^onderft, boven gezet in

een gat , welk ik tot dat oogmerk in een Plank

had laaten maaken. Ik wilde zien , of het Wa-
ter, dat 'er in was, daar ook gcmakkelyk weder

Bitloopen zoude door die fluitingen heen , die 'ef

nu nog waren; nnamelyk het Teer, dat in den

Öals g£:loopen was , het Lak en het Zeildoek ^

VI. Deel. Mm 2 want-.'-
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want , wat de Kurk betrof, die heb ik reeds'

gezegd, dat binnen in de Bottel omdreef.

Na verloop van twee Uuren zyperden eenigo

druppelen zeer Zout Water uit den Mond van

den Bottel; waar uit men kan opmaaken, dar de-

zelve wel geflooten moet gcvveeft zyn met haare

Kurk, met het week en vloeibaar Pek, dat nu

hard en ftyfgeworden was; met het Laken met

het Zeildoek van binnen en buiten geteerd, (want

ware deze fluiting niet volkomen g'eweell, zo

zoude het Zee Water door de kleine openingerjes

gefiltreerd zyn geworden , en dus zyne Zoutig-»

heid gedeeltelyk hebben afgelegd). Dit alles eg-

ter hadt de drukking van de kolom Water, die

'er op perfte, niet kunnen wederftaan.

Den,!25- *^«»y , zynde nog ten naaften by op de-

zelfde Breedte en Lengte met dergelyk ftil Weer,.

heb ik dezen Bottel geopend, onrze leegtemaa-

ken , en om 'er de Kurk, en al wat 'er toe be-

hoorde, uit te haaien : ik heb 'er toen op nieuws'

een nieuwe befte Kurky met Pekbefmeerd , wel

vaft ingeflagen , dezelve Ifak thans 5 Liniên boven-

den rand der Flefch uit , en was merfcelyk dikker

van boven , dan de mond van den Hals der Flefch

wyd was ; doende verder het Lak en het geteerd

Doek daar op. Ik deed 'er onder een klein rond

Schriakie van goed Ypenhout aan, dat een weinig

buiten de Flefch uitftak, zynde rondom met gaat-

jes, om daar de Koordjes door tefteeken, waar

me-
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mede het om den Hals des Bottels ter deeg werdt

'Vaft gemaakt.

Deze Bottel , dus toegefteld zyndc , werdt

aan de Lyn , tv/ee Voeten boven «en Lood van

•30 Ponden, vaftgemaakt , met den Hals naar b-ene-

den en het onderfte om hoog gekeerd : zo d^t de-

zelve zig niet omkeeren konde. De Bottel werdt

neérgelaaten tot honderd- en-dert'ig Vademen, dat

de zelfde diepte was, waar in zy de voorige

reis met den Hals naar boven gev/eeft, en met

Water gevuld was geworden,

In deze omgekeerde gellalte bevrydde het Hou-
ten Schaaltje de holte onder aan de Fles, in het

neérlaaten en ophaalen, voor de werking van de

bovenfte kolom , die 'er anders onmiddelyk op

gedrukt zoude hebben. Ik wilde naamelykonder-

ü:ocken , of de onderfte kolommen eveneens op de

Kurk werken 5 en dezelve inwaards perflen zou-

den dwars door het geteerd Doek, het Lak en

het Pek heenen , en dezelve, in weerwil van al-

le die beletzels, in den Bottel dry ven.

Dit gebeurde, juift even als in de JProefnee-

niing , des morgens gedaan ; want na 5 Minuutcn
op de diepte van honderd-en-demg Vademen ge-

houden te zyn , kwam de Flefch weer boven

,

twee derde deelen vol ^ de Kurk geheel naar bin-

nen geperft. Dit was ook het geen ik verwagt-
iCj dat moeft gebeuren ; dewyl de Vogten van
alle kanten gelykelyk werken, en hunne Zwaarte
van alle zyden drukt.

VL Dee)l. Mi^M P?ar-
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Daarenboven was de Zee volmaakt ftil, en ef-

fen als een Spiegel ; de Mars en Bram - Zeilen

werden uit voorzorg bygezet , 12^ Minuuten

lang, dat deze Proefneeniing duurde. Het Schip

hadt geene afleiding •, Jiet Lood , de Lyn en Flefch

hongen volmaakt regt , en bykans met hun gehee-

le Gewigt aan de Katrol neder.

Ik heb in den aanvang gefproken van eenige ge-

lykfoortige Proeven, die ik in het Jaar 1736 op

het Schip Maurepas had gedaan. Ik had toen gee-

ne Bottels, die Hermetifch gcflooten waren: ook

was ik nog niet op de gedagte gevallen , om ze

van onderen te ftevigen met Houten Schaaltjes of

Bakjes. Zie hier egter een Proef van dien tyd,

welke met die van den 22, ^^ri^ laatftleeden kan

vergeleeken worden.

Ikzogt een gewoonen Bottel uit, die geflopt

werdt met eene goede Kurk , wel vaft ingefla-

gen , welke lang genoeg was , om een half Duim
boven den mond van den Bottel uit tclleeken ,zyn-

de boven aan veel dikker , dan dezelve v/yd was.

Ik deed, dezelve vervolgens overkruis met een

(lerk Bindgaaren bewoelen , met eene dikke laag

Pek beleggen , en over hetzelve een ftuk nieuw

geteerd Zeildoek , wederom kruislings be-

woeld, en met een fterke Pekdraad rondom den

Hals gebonden. Dit is, dunkt my, alles, wat

men kan doen, wanneer men geene met Glas ge-

foldeerde FleiTen heeft.

In deze gefteldheid liet ik den Bottel by de

Ga-
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öalery van het Schip zagtjcs nederzakken ter

diepte flegts van veertig Vademen. Ik hield heni

daar 5 Minuuten lang , en haalde hem toen we-
der zagtjes op. De Flefch kwam gaaf en geheel

weer boven, zonder eenig ongemak aan de Kurk,

en zonder een druppel Water in te hebben.

Ik liet den Bottel weder ter diepte van hon-'

</^/-^ Vademen zakken: hy kwam ten einde- vaa

5 Minuuten wéér boven ; maar de Kurk , die

door den Mond van den Hals niet fcheen te kun-

nen doordringen, dewyl deszelfs boven-eind veej

dikker was, was agter tot onder in den Hals ge-

dreeven ; daar zy zig hadc vaft gehouden , om
dat het Pek, 't welk de geheele langte van den Hals

was nedergeloopen , en daar nog aö^ zat , haar

hieldt. Het Zeildoek, fchoon fterk gebonden,

was in den Mond van de Flefch op de Wyze als

een Beursje ingedrongen : het was alleenlyk ge-

bekt, en de tuffchenruimten van het Garen ver-

wyderd, zonder dat men bemerken konde, dat

het Bindzcl mede gegeven hadt.

Daar was onder in den Bottel omtrent een le-

pel vol fchoon Water : ik deed terflond het Bind-

zel en het Doek daar af, en , keerende de Flefch

ten onderfl boven, zo liep 'er het Water egter

niet uit; om dat naamelyk de Kurk, het Pek, en

.een gedeelte van het Teer., die dezelve gevolgd

waren , het onder-end van den Hals nog taamelyk

wel flooten.

Ik wagtte tot 's anderen daags avonds , om al-

VI. Deel. Mm 4 les
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les ter deeg droog te laaten worden; toen hield

ik de Flefch t'onderft boven, en Ichudde dezel-

ve geweldig, zonder dat 'er het Water uitkwam.

Eindelyk had ik moeite, om 'er de Kurk ^ de

Pek en de Teer, geheel in te drukken, ten ein-

de het Water te proeven , dat ik zeer zout vond.

Als men deze Proefneemingen , die 17 Jaaren

na malkanderen gedaan zyn , vergelykt , zo ziet

men ligtelyk , dat dezelve zeer veel overeenkomft

hebben ; en ik geloof, dat geene andere, dan

2ulke, die men mogte doen met volmaakt ronde

Bollen van een zelfde foort van Glas, als dat dei-

Bottels, en in een Netje aan de Dieploots-lyn ge-

hangen; het in naauwkeurigheid winnen kunnen

yan die, waar van ik den uitfl?ig heb medegedeeld.

V.ER-







VERKLAARïNq
VANEEN

VOORSTEL
DER

GEZIGTKUNDE^
Hoe het bykomt, dat men, met de

' beide ÖoGEN te GELYK , DE

Voorwerpen énkeld
ziet:

DOOR DEN Heer

DU TOUR,
Korrefpondent van de Akademie der IVeetenfchap'

pen van Parys, te Riom in Auvergne.

^Memoir. de Ma'.hem. £ƒ Pbyjique. Tom. III. Paris 1760.

pag. 514.3

EEn Voorwerp , waar op wy de Oogen yesr

tigen, tekent zig op de beide Netvliezen:

Jiet Beeld des Voorwerps , aldaar gemaakt, is

dubbeld, zo menigmaal de twee Beelden op ge-

deelten der Netvliezen vallen ; die ten opzigt

der Gezigts-Affen tegenftrydig geplaatft , of op

VI. Deel. Mm 5 on-
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ongelyke afftanden van de punten , daar deeze

Aflen in uitloopen, of, met één jvoord, niet

overeenkomftig zyn met eikanderen;" Maar, zo

de twee Beelden zig op de Netvliezen tekenen,

't zy naauwkeurig aan de enden der Gezigts-As-

fen, 't zy tot gelyke afllanden van deeze Punten

op overeenkomftige gedeelten, v/ordt het Voor-

werp maar enkeld gezien , fchoon deszelfs Beeld

dubbeld zy. Ontvangt, in dit laatfte Geval, de

Ziel de indrukking der beide Beelden te gelyk,

of is 'er maar één van beiden , waar door zy ge-

voelig aangedaan wordt ?

1. Ik heb de volgende Proefneemingen gedaan,

met inzigt om te ontdekken wat daar van zy.

Op de eene kant van een Kaarteblaadje heb ik een

rond ftukje blaauwe Taf gelymd, van eenen Duim

in middellyn , en op de andere zyde een ander

rond ftukje geele Taf van gelyke grootte: zoda-

nig dat de twee Rondjes naauwkeurig tegen el-

kander over zaten, zonder dat de rand van 't ee-

ne buiten dien van 't andere uitftak. Dit Kaar-

teblaadje hield ik met de fche,rpe kant digt tegen

myn Neus aan, regt op en neer. Toen zag ik,

met myn regter Oog, alleenlyk de blaauwe en

niet de geele Plek, en deeze was het, die zig

aan myn flinker Oog openlDaarde , met uitfluiting

van de blaauwe. Derhalve was het Beeld van

ieder Plek afzonderlyk getekend , dat van de

blaauwe in myn regffcr, en dat van de geele in

niyn flinker Oog. Nogthans onderfcheidde ik

öiöC
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niet meer dan een enkele Plek: zo dac van de

fwee Beelden, in myne Ziel , niet dan de gewaar-

wording ontftondt van een enkeld Voorwerp.

Indien decze gewaarwording het vereenigde

Voortbrengzel ware van de gelyktydige indruk-

kingen der cwee Beelden, moeit dan de Plek zig

aan my niet groen vertoond hebben? Ik ontdekte

'er cgter den minften fchyn van Groen niet in.

De enkele Plek, die ik gewaar wierd, fcheen

my nu eens blaauw dan geel te zyn; waarfchyn-

lyk naar maate dat de Lichtftraalen , van een van

beide de Rondjes afgekaatft, met meer kragt één

yan myne Oogen aandeeden, Somwylen ook

vertoonde zig de Plek, aan my, half blaauw, half

geel: 't geen ik nog daar aan toefchryve, dat ze-

ker gedeelte van het blaauwe Rond zig aan rayn

Gezigt voordeeliger vertoonde, dan de overeen-

komftige plaatfen van het geele Rond; terwyl,

wederom, al het overige van het blaauw^e Rond
myn Gezigt fiaauw er aandeed t, dan het overeen-

komftige deel van het geele Rond. Is 'er geen

reden om daar uit te befluiten , dat in een zelfde

oogenblik myn Ziel geen aandoening bad , dan

van de helft der Somme van de Lichtftraalen,

welken door de twee Ronden waren te rug ge-

kaatft, en da.t zy niet te gelyk zou kunnen aan-

gedaan worden door twee overeenkomftige pun-

ten van de twee Beelden ? Want , zo dit dus wa-

re , dan zouden deeze twee punten , die in de

gewaarwording des Voorwerps zig het een op 't

VI. Deel. an-
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^andere geplaatft bevonden , niet worden afgebeeH

dan door een enkel Punt , 't welk de kleur had

van die beiden te gelyk of ondereen gemengd, en

derhalve, om dat het cene blaauw was en 't ander

geel , zig Groen m.ocft vcrtoonen.

3. Verder^ zoude men veel zwaarigheid vin-

iden, te ondcrftcüen , dat van twee zodanige ge-

lyktyd'ige mdrukk'ingen^ die vallen op het Zenuw-

egtig b.ekleedzel v.an de beide Oogen , en zig

waarfchynlyk beiden gaan vercenigen in 't zelf-

de punt van het gedeelte, daar deeze Zenuwen

jRimenloopen , maar eene enkele zy , welke by voor-

rang, en met uitfluiting van de andere, Gezvaar-

'joordtng verwekke? Ten diqn einde zou het genoeg

zyn , dat deeze twee indrukkingen niet volftrekt

in alles gelyk waren ; zo dra een van beiden fiaau-

wer aandoening pp het Werktuig had dan haare

kameraad , zou het niet te verwonderen zyn dat

de Ziel, door deeze bewoogen (*), van die eer-

lle geen gewaarwording had of 'er geen agt op

gave. Hoe menigvuldige omüandigheden, nu,

zyn 'er niet, 't zy van het Voorwerp, 't zy van

het Werktuig, 't zy van het Licht afhangelyk,

,die kunnen toebrengen om deeze gelyktydige in-

drukkingen ongelyk vankragt te maaken,en hoe

veel famenloopcn zyn deeze omüandigheden niet

yatbaar voor ? MilTchicn zelfs is het Geval, van

eene

(*) Zie Oeuvres de Mariottc, pacj. 317. en de

Natmtrkunde vao Mus se hen broek. §. 700,
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ecrie eenpaarigheid van werking tuffchen deeze

twee indrukkingen , oneindig zeldzaam of byna

onmooglyk.

4. Als men met de beide Oogen het punt A
(Plaat XLIII. F'tg. lO bekykt, onderftcld

zynde op den afftand van vier of vjf Duimen,'

en men plaatft in de Gezigts-Allen EA , GA,
aan debinnenzyde van het punt, A, hunner gc-

meene Snyding of Samenlooping ^ twee kleine

Stukjes Taf, waar van het eene, dat blaauw is,-

in D zy , het andere, dat geel is, in C; -^zo zai

men niets dan eene Plek zien , die blaauW is of

geel , of half en half van deeze kleuren , nooit

groen, en men zal die Plek oordeelen te zyn m
de lyn AA, welke den hoek DAG midden

door fnydt.

5. Deeze Proefneeming is met de voorgaande

overeenkomftig : de uitwerkingen zyn even de

zelfden, zy fpruiten uit de zelfde oorzaaken, en

men behoort 'er de zelfde Gevolgen uit af te lei-

den. Zy verfchilt van de andere daar in , dat

in dezelve de gekleurde Voorwerpen elkander

ftiptelyk ontmoeten inhetFunt der Samenlooping

van de Gezigts -Affen, terwyl in deeze laatfte de

gekleurde Voorwerpen afzonderlyk zyn geplaatft

in de Gezigts-Affen tuffchen dit punt van Samen-

looping en de Oogen. Een derde manier zou 'er

zyn, om ze op de Gezigts-Affen te plaatzen,

naamelyk voorby het punt A van derzelver "e-

nieene Snyding ^by voorbeeld in P en N (Fi^.i.'}^

VI. Deel. en



Verklaaring van een Voorstel

en de Vertooningen zouden alsdan nog de zelfden

zyn, wanneer men niet meer dan een deezer

Voorwerpen met een zelfde Oog kon zien. On:

die gefteldheid in agt te neeraen, moet tuffchen

de Oogen en de Voorwerpen een Kaarteblad K
gefteld worden , dat met een Gaatje doorboord

is , in 't welke men het punt van de gemcene

Snyding der Gezigts-Aflen EN, GP moet doen

komen : door dit middel zal men niet meer dan

édne Plek gevv^aar wotden, die of blaauw is of

geel; indien men de oplettendheid heeft van de

Oogen zodanig te draaijen , dat de twee ftukjes

Taf, N, P, ftiptelyk ieder in de ilreek vaneen

der Geziffts-Affen zvn.

6. Ik heb my getleld op den afftand van om-

trent twaalf Voeten, vlak tegenover een Schil-

dery, die de breedte hadt van agt Voeten, en

tuffchen myne Oogen, wier Gezigts-Aflen PO,'

G O fanienlicpen op het midden van de Schildery

AT iFig. 3) , in O, een Kaarteblaadje KL ge-

plaatft hebbende, dat ik regt op en neer hieldt en

regthoekig op de vlakte van de Schildery ; floot

ik beurtlings myn regeer en myn flinker Oog. Dus

7ag,ik met myn open Oog, waar van ik de eer-

fl:e ftrekking in gcenen deele veranderde, maar

een gedeelte AC of RT van de Schildery, en^

in de plaats van het overfchietende gedeelte CT
ofAR, welke het Kaarteblad voor myn Gezigc

Verborgen hieldt, kwam 't my voor, of de vlak-

te van de Schildery gedraaid ware naar myn open

Oog.
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Oog. Ik ontfloot vervolgens de beide Oogen te

gelyk, houdende dezelven geduurig in de zelfde

ftrekking, en onderfcheidde toen de Schildery in

haar geheel, doch ik zag het Kaarteblad in 't ge-

heel niet, dat ik egter tuiTchen myne Oogen bleef

houden, en verdwcenen fcheen te zyn. In dee-

ze laatfte omïtandigheid , was de Oppervlakte S'

~van het Kaarteblad KL, getekend op het Net-
vlies van myn regter Oog in BH, terwyl het

gedeelte AR, van de Schildery, eeniglyk gete-

kend was in myn flinker Oog (alzo het Kaarte-

blad dit gedeelte van de Schildery voor myn reg-

ter Oog verborg,) in DE, opeen gedeelte vaa

het NetvHes, dat overeenkoniitig was met BH,;
in betrekking tot de Gezigts-Aflen PO, GO.
Derhalve, naderaaal ik dit gedeelte AR van de

Schildery en geenzins de Oppervlakte S van het

Kaarteblad gewaar wierd , zo moet noüdwendis-.

van de twee gelyktydige aandoeningen, welken
deeze twee verfchillende Voorwerpen gezamelyk

tragtten te weeg te brengen op het zelfde gedeel-

te van de Herfenen , alleenlyk maar die indruk-

king, welke gemaakt was door het Beeld DE
van het gedeelte AR van de Schildery, kragtio-

geweeft zyn en aandoening gehad hebben op my-
ne Ziel. Zy zal de indrukking van het overeen-

komftige Beeld BH van het Kaarteblad hebben
doen verdwynen en tot niets worden , en zulks,

buiten twyfel , uit hoofde dat het eerfte Beeld
DE duidelyker getekend ware, dan het andere

VI. Deel. Bjj.
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B H. Inderdaad, volgens deeze fchikking, moetcil

' de bondels vnn Ligcltraalen , die uic ieder punc

tan het Voorwerp AR afkomen , zig Itiptelyk

op het Netvlies vercenigen ; in plaats dat de bon-

dels van Straalen , die uic ieder punt van het Kaar-

tcblad KL afkomen ,
(alzo dit te naby aan de Oo-

gen is,) zig niet vereonigen dan voorby het Net-

vlies.

7. Indien de Ondervindingen , die ik zo evetï

heb bygebragt , iaraenloopen om vaft te ftcllen

,

dat van twee Voorwerpen, die- zig in de Oogen

tekenen , 'er maar een is 't welk de Ziel aandoet^

wanneer hunne Beelden of op de punten der Net-

vliezen vallen , daar de Gezigts-Affen eindigen

,

of op punten die onder elkander ovcreenkomftig

zyn ; met veel meer reden zullen wy gegrond zyn

om toe te ftaan, dat een zelfde Voorwerp, in zo-

danig een Geval, niet meer dan éene indrukking

voort kan brengen , welke op de Ziel aandoening

heeft ; fchoon het , op den zeliden tyd , in de-bei-

dc Oogen een Beeld maake. Ik heb niettemin

geoordeeld , dat het dienltig ware, om de ophel-

dering van het Voorftel , zo veel doenlyk was,

te voltooijen, een ander Huk op te lollen, 't welk

daar toe betrekking heeft , en waar omtrent de

Natuurkundigen niet eenftemmig zyn : te weeten.

Wanneer men met een enkel Oog D (F/^. 8),

het Voorwerp Sbefchouwt, fchynt het in B gc-

plaatft te zyn ; als men dan het Oog D toefluit en

kykt met het Oog G , zo verbeeldt men 'c zelve

zig
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zig in C. Wanneer men dan de beide Oogen open

houdt, zo zal men, volgens 't zeggen van, den

Heer Müsschenbroek (*) , het Voorwerp oor-

deelen geplaatft te zyn in F, op gelyken afftand

van de Punten B en C. De Heer le Clerc, niet-

temin , beweerde , volgens 't berigt van den Heer

Poliniére(I), dat men het niet zag dan in B of

in C, in eene naamelyk der twee plaatfen, wel-

ken het fcheen te beflaan , toen men het niet dan.

met één Oog alleen befchouwde. Niets fchynt

tegenftrydiger dan deeze twee Waarneemingeni

Derhalve, overreed zynde dat men het eene niet

toeftaan kon zonder het andere uit te fluiten, heb

ik myn poogingen aangewend, om vaft te Hellen,

aan welke van de twee men den voorrang geeven

moeft boven de andere, om het betwifte ftuk te

onderzoeken , en ik gaa verflag doen van het ge-

ne ik, ten deezen opzigte, gedaan heb; na in 'e

voorbygaan te hebben aangemerkt, dat uit heé

gebeurde, zo als het de Heer Müsschenbroek

verhaalt, noodwendig volgen moet, dat, wan-

neer men het Voorwerp S befehouwt met de bei-

de Oogen, de Ziel een verfchillend oordeel vellé

over de plaatzing van dit Voorwerp, dan zy 'er

over velt wanneer het flegts in één Oog alleen

getekend wordt; nademaal de plaats, tot welke

zy het Voorwerp brengt , niet meer de zelfde is

() Beginzelen der Natuurkunde. § 718. No. 7.

tt) Exper. 95. page 506.

VI. Deel. Nn
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als voorheen. Dit verfcliil , nu , kan , naar 't

my coefchynt, niet gefteld worden dan op reke-

ning van de vercenigde werking der twee Beel-

den, 't gene my tot het vermoeden brengt, dat

de Ziel, op een zelfden tyd, de overecnkomfti-

ge indrukkingen ontvangt van het een en andere.

Ook zogt ik, in de pooging om het gedagte ftuk

te bevvaarheden , de kragt te kennen van eene te-

genwerping , die als voorshands gedaan was te-

gen eene Stelling, welke my anders zeer waar-

fchynlyk was voorgekomen.

8. In een horizontaale lyn, en end aan end,

drie ftukken Lint geplaatft hebbende , ieder onge-

vaar twee Voeten lang C^^^- *^) '> ^^^ eene rood

AB, het andere groen BC, het derde geel CD;
ging ik tegenover dezelven , op den afftand van

omtrent twaalfVoeten , ftaan. De punt van een

Stokje, dat loodregt ftondt, kwam juift in dege-

meene Doorfnydhig S , daar de Gezigts-Aflen van

mytit Oogen elkander kruillen, wanneer ik die,

het regter naar het punt B, het flinker naar het

punt C rigtte , en ik had op ieder end van 't groe-

ne Linta dat is te zeggen in elk punt B en C, een

klein rondje van wit Papier geplaatft. Als ik,

itu , ïnaar één Oog open hield , \ welk op *t Voor-

werp S gcflagen was, oordeelde ik de drie Lin-

ten en de Papieren rondjes zodanig gefchikt, als

zy wcezentlyk waren , en het Voorwerp S kwam
my voor, geplaatft te zyn op het punt B of op het

punt
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punt C, naardac ik gebruik maakte van het reg-

ter ot flinker Oog.

9. Wanneer ik verder de beide Oogen te ge-
lyk velligde op het Voorwerp S, oordeelde ik het-
zelve geplaatft te zyn in F, juifl: tegenover niy^
op het midden van het groene Lint. Agtcr dit

Voorwerp S vertoonden zig aan my twee Papie*

ren rondjes , een derde ter flinker, en een vierde
ter regterzyde, en deeze twee laatften bepaalden

wederzy ds het groene Lint , 't welk my toefcheeii

in iangte te zyn verdubbeld, terwylhet nogthans
beflooten bleef tuflchen de twee andere Linten
het roode en geele: weshalve de Vertooning als

toen zodanig was, even als of twee groene Lin-
ten, op elkander gevoegd zynde , en beiden door
witte rondjes aan 't end bepaald, zig gelykelyk
van elkander afgefchciden hadden, vorderende
het een ter regter, het ander ter flinkerhand, tot
dat zy zig niet meer dan met de twee enden
raakten , en dat de twee Papieren rondjes , aan
deeze Linten gehegt, elkander regt agter het
Voorwerp S ontmoetten.

10. Terwyl ik de verklaaring van dit Veri'

fchynzel,cn nieuwe blyken van deszelfs weezent-
lykheid , tot het vervolg bev/aare , zo laat ons
thans, in afwagtinge van zulks, hier opmerken,
hoe het volftrektelyk de zwaarigheid wegneemt,
welke de Waarneeming van den Heer Müsschen-
BROEK zou kunnen opperen tegen myne Stelling,

en hoe 'er uit volgt, dat de verfchillendheid def
VI. Deel. Nn ü öor-
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deelen, welken onze Ziel velt in de twee voor-

o-eföelde Gevallen, ten opzigt van de plaatzing

van 't Voorwerp S in B, in C of F, niet byge-

S;)ragt kan \vfirden als een Kenteken , dat de Ziel

aangedaan kan zyn van de gelyktydige indrukkin-

gen van twccEeelden op overecnkomftige gedeel-

ten van de beide Netvliezen geformeerd.

.,• II. Ik Jiiaak een aanvang, met toe te ftaan,

dat, met de Waarnceraing van den Heer Mus-

scHENBROEK overeenlvomfiig , de Ziel, in de twee.

aangcliaalde Gevallen , verfchillende oordeelen for-

xneert; maar ik zal 'er tevens byvoegen, dat de

-indrukkingen , welken zy ontvangt en die dezel-

ven vcroorzaakcn, niet de zelfden zyn, en dat

'er', overzulks ,
geen reden is , om alhier het

verfchil van'haarc oordeelen juifi: daar aan toe te

fchi-yven , dat het Beeld in één Oog alleenlyk ge-

tekend worde, of cnkeld zy, in het eerfte Ge-

val, en in de beide Oogcn, of dubbeld, in het

tweede Geval.

Byüldicn, in de beide Gevallen , de Voorwer-

pen, welken in de Oogen zyn afgebeeld, niet

de zelfde indrukldngen op de Ziel te wege bren-

gen, zo is het niet te verwonderen, dat 'er ver-

fchil zy tulTchen de oordcelen , welken zy ten

opzigt van deeze Voorwerpen velt ; de oorzaak

oj)enbaart zig van zelve in de verfcheidenheid der

indrukkingen ; waarom zou men ze elders zoe-

ken? Men is dan geenzins verbonden om dezelve

diaar in te doen bcftaan, dat liet Beeld enkcld of

dub-
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dubbeld zy> en daar door véirvalt de Gevolgtrek-

king-, welke men uit de laatfie reden, ten voor-

deele van de gelyktydige indrukkingen van twee

Beelden, die onder elkander overecnkomfiigzjn,

zou mogen willen afleiden.

. 12. 't Is dan nu de zaak maar, dat men toone,

hoe , wanneer bet Voorwerp S (F/g*. 6). met één

Oog alleen befchouwd wordt, de indrukking:,

welke het Beeld, dat zig^aar tekent, op de Zici

voortbreng^t , zeer verfchiUende zj van deindruk-

king , waar mede zy aangedaan wordt door de

Beelden, die zig in de beide Oogen formeererf,

wanneer zy te famen op een zelfde Voorwerp S,

dat op zig zelve ftaat,geveftigd zyn. In het eer-

fte Geval is de indrukking, welke de 2Iieï ont-

vangt, die van het Beeld abgm^oïxan het Beeld

n^cd'^ die van elkander niet verfchillcn , dan daar

in , dat bet Voorwerp S in het ecne fehynt ge-

plaatft te zyn tuffchen het roode en groene lint

,

en in het andere tulTcben het groene en geele Lint:

maar in het tweede Geval, en wanneer de beide

Oogen te famen gefiagen zyn op 't Voorwerp S,

is de indrukking, door welke de Ziel wordt aanr

gedaan, die van het Beeld f/p^ gm (Fig. 7^, al»

"waar het groene Dnt meer uitgeftrektheid dan in

de twee eerften heeft, en het Voorwerp S het

midden fehynt te befiaan van dit Lint , dat in Ver-

tooning dubbeld is geworden.

33. Zo dra nu de Ondervinding ons leert, dat

yi. Djeel. Nn 3 de
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de Ziel verfchillende indrukkingen gevoelt in de

twee bygebragte Gevallen , is het voor zeker na-

tuLirlyk, uit deeze verfchillendheid van indruk-

kingen de verfchillendheid af te leiden van de oor-

deelen , welken de Ziel vek over de plaatzing van

't Voorwerp S: zy moet 'er van oordeelen door

vergelyking met de fchynbaare plaatzing der pun-

ten B en C , die in de ttrekkir g der Gezigts-Aflen

zyn gelegen. Wanneer men het Voorwerp S

met één Oog alleen befchouwt , fchynt het punt

"B :, of het punt C, zodanig te zyn geplaatft als

het natuurlyk is, ter fl.nker naamelyk of ter reg-

terhand, in betrekking tot het Oog; en 't Voor-

werp S, 't welk de Ziel altoos oordeelt te zyn

op een deezer punten van de Gezigts-Aifen , moet

ook, bygevolg, zig ter flinker of ter regterhand

vertoonen, ten opzigt van ons Oog, en daar is 't

dat wy hetzelve zien. Maar, wat gebeurt 'er,

ïils men het Voorwerp S befchouwt met de beide

Oogen ? Alsdan wordt ,
gelyk wy te vooren vol-

gens de Ondervinding opgemerkt hebben , de

ruimte BC, die tuflchen de twee Gezigts-AlTen

begreepen is,dubbeld, en 'er komen twee fchyn-

baare tuffchenruimtcn B C voor, endelings aan el-

kander gevoegd , en welker enden die elkander

aanraaken , benevens de Papieren rondjes , die

men daar aan vaftgeraaakt heeft , in een zelfde

punt op eenvallen; 't geen te kennen geeft , dat

de punten B en C, op welken deeze Papieren

Toadjes aangehegt waren , zig aldaar ook verceni-
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gen. Daaromtrent kan de ZidonderftelleB, dat

zy , om dus elkander te naderen , eenpaariglyk

en beiden even veel voortgegaan zyn : en , door

middel van zulks , zal het punt der hereeniging

van de punten B en C geoordeeld worden regt-

ftreeks tegenover en vlak voor den Waarneemer

te zyn geplaatft,"ien 't Voorwerp S zal ook fchy-

nen geplaatft te zyn in 't zelfde punt, om dat de

oogfchynlyke plaatzing van de punten B en C niet

nalaaten kan, die van 't Voorwerp S te bepaa-

len.

14. Hier uit volgt, dat de Waarneemingen

van de Heeren Musschenbroek en le Clerc min-

der van elkander verfchillen, dan in 't eerft myne

gedagten waren. Die twee Natuurkundigen heb-

ben de zaaken onder verfchillende Oogpunten be-

fchouwd , en men kan hun byna overeenbrengen.

Inderdaad, het is zeker, dat, wanneer men een

vry geplaatft Voorwerp S met de beide Oogen

bekykt, en de punten B en C in de ftrekkingder

Gezigts-Affen zyn , men , volgens het gene de

Heer le ClefvC beweert , nooit het Voorwerp S

elders geplaatft zou kunnen zien, dan op de pun-

ten B of C, of, om naauwkeuriger te fpreeken,

op beide punten te gelyk •, aangezien deeze twee

punten B en C beweeglyk zyn , en zig in fchyn

hereenigen agter het Voorwerp S ; of, 't gene op

't zelfde uitkomt , aangezien de beide Gezigts-

Affen altoos eene gemeene ftrekking fchynen te

hebben. Aan den anderen kant is het niet mln-

VI. Deei« Nn 4 der
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4er waar , dat , volgens de Waarneeming van den

Heer MusscHENBRoEK, de Gezigts-As, dien men

oordeelde fchuins gerigt te zyn naar de LynBC,
als men het Voorwerp S niet dan met één Oog

befchouwde jloodregt fchynt te vallen op die zelf-

de Lyn BC, wanneer men de beide Oogen te

geiyk veftigc op het Voorwerp S. De Heer Mus-

SCHENBROEK was in 't vermoeden , dat dit Ver-

fchynzel ftrydig ware met het gene door den Heer

LE Clerc bygebragt werdt; maar de Ondervin-

ding, die ons leert dat de punten B en C alsdan

©ogfchynlyk beweegbaar zyn , doet ons begry-

pen, hoe deeze twee Verfchynzelen met elkan-

der kunnen beftaan.

15 Om zig op een nog overtuigender manier

van de beweegbaarheid der punten B en C te ver-

zekeren , behoeft men ilegts de Proefneeming by

Avond te doen , en een brandend Walchligcje te

Rellen in een der Punten , alwaar men zig het

Voorwerp S verbeeldt te zyn , wanneer het beurt-

iings met ccn Oog wordt befchouwd, (in B, by

voorbeeld;) en als men de beide Oogen veftigt op

het Voorwerp S, zal men meenen twee Lichten

te zien , het eene in 't zelfde punt B en 't ande-

fe in 't punt F, daar men alsdan het Voorwerp S

oordeelt te zyn. Dus brengt zig het Licht, of,

't gene het zelfde is ^ het punt, waar op het rcg-

ter O-og het Voorwerp S geplaatft zag , fchynbaar-

fyk over van 't punt B in 't punt F.

i(u Ik hervat mynen weg, en gaa nu- reden
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geeven van het Verfchynzel, dat ik in §. 9 heb

bygebragt; te weeten de fchynbaare verlanging

van het groene Lint BC, in het Geval, daar de

Gezigts-Aflen , die op de punten B en C vallen,

elkander kruifen in S , tuffchen het Lint en de Oo*

gen. Laat ons ten dien opzigte Fig. 6 befchou-

wen, alwaar men ziet , hoe ieder van de drie

Linten getekend worde in ieder Oog. In het flin-

,ker Oog verbeelden de Beelden of Tekeningen

de, Cf, pfi, van de flinker naar de regterhand,

het geele Lint CD, het groene BC en het roo-

de A B : in het regter Oog , insgelyks van de

flinker naar de regterhand, mg, gh, ha, de

drie Linten, het geele CD, het groene BC en

't roode AB.
De Beelden cp, ha, zyn met elkander over-

eenkomp'ig , om dat zy aan de zelfde zyde der

Gezigts-Aflen leggen , gelyk die overeenkomftig-

heid in de Figuur door de Cyferletteren 7,2, 3,

4, aangetoond wordt. Even zo zyn ook de Beel-

den de, gb overeenkomftig.

Derhalve, indien men, volgens de Stelling,

welke ik voorgedragen heb, toeftaan wil, dat,

van twee Beelden , welken op overeenkomftige

deelen der Netvliezen vallen , maar één is 't welk

de Ziel gevoelig aandoet , zynde het andere ten

dien opzigte kragteloos , zo zal men 'er git beflui-

ten dat , onder ieder van deeze twee paar Beel-

den , te weeten in het eene Oog cf en de, in

VI. Deel. Nn 5 het
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het andere ha en gb ^ maar écn zigtbaar moet
zyn, het andere niet zigtbaar.

De Waarneemingen hebben ons doen zien, dat

die Beelden, welker indrukking zig kragtig aan

'de Ziel mededeelt , zyn c^ en gb ^ welke ik

daarom met dubbelde Cirkeltjes heb onderfchei-

den, terwyl de indrukking der overeenkomftige

Beelden h a^ de o^ het Netvlies geen aandoening

heeft gehad.

Inderdaad , wanneer de indrukking der Beel-

den ^^, de de Ziel aandeed gelyk die der twee

anderen doet, zo zou daar uit, dat decze twee

Beelden met de Beelden cf Qn gb overeenkom-

ftig zyn, volgen, dat de Ziel de twee Beelden

dc^ cp moeil oordeelen gelegd te zyn op de twee

Beelden ab^gh\ dat is te zeggen, zy moeft geel

en groen gelegd zien op groen en rood ; maar wy
zien daar niets meer dan twee groene Banden zon-

der eenige vermenging van rood en geel , 't welk

te kennen geeft, dat de Beelden ^<i,</cdcZiel

niet gewaarwordelyk aandoen.

Het is nogthans niet te ontkennen , dat men

ter (linkerhand van de groene Band eene roode on-

derfcheidt , en ter regterhand een geele Band;

maar dit komt daar van daan, dat, onafhanglyk

van deeze Beelden ba^ dc^ welken het roode

Lint AB en het geele Lint C D in onze Oogen

voortbrengen, en welker indrukkingen kragte-

loos zyn , de zelfde geele en roode Linten zig nog

er-
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ergens anders tekenen, te weecen, het geelcLint
in het regter Oog, in mg, en >t roode Lint, in

't flinker Oog, in ƒ>«, en uit kragte van de in-

drukkingen deezer Beelden mg en pn is het
dat het geele en roode Lint zig vertoonen.

Dus moet men in aanmerking neemen , dat, in

deeze omftandigheden, de Ziel de indrukkingen
ontvangt van de Beelden cfu in het flinker- en
fngl/ in het regter Oog.

^^f"] fhet groene Lint.

^ ""

[ verbeeldt; aftekent af j
^'^^ '^^'^^ ^int.

^g
) 1

het geele Lint.

S^ J ' Lhec groene Lint.

Het groen vertoont zig dan tweemaalen; het
is dubbeld. Deeze twee Beelden cf^gb van het
groene Lint zyn aan één gevoegd en volgen el-

kander in de gewaarwording van de Ziel , om dat

het end c van 't eene deezer Beelden, en 't end^
van het andere, te famen komen op de Gezigts-
Aflen.

Het Beeld c^«, ter regterhand van den Ge-
zigts-As getekend zynde, moet, volgens de ge-
WQone Wetten der Gezigtkunde, ter flinkerhand

•worden geoordeeld te zyn , en dit is inderdaad
zo: in tegendeel het Beeld w^^,ter flinkerhand

van den Gezigts-As B^ getekend zynde, moet,
volgens die zelfde Wetten

, geagt worden, en het
wordt weezentlyk geagt, ter regterhand te zyn.

Daar uit volgt, dac de gewaarwording van de

VI. Deeu Ziel
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Ziel alsdaii die moet zyn van het Beeld tip ^gtfiy

gelykformig aan 'c gene de Waameetning ople-

vert ; 't welk famengefteld is uit twee deeicn,

waar van het een e npc in 't flinker, en 't andere

ègm in 't regter Oog getekend wordt.

17. Ik zal , niettemin , omtrent het ftuk der

rerlanging van de groene Streep, welke ik tus-'

fchen de roode en gcele in zag, opmerken; dat ik

niet altoos de Vertooningen zo overeenkomftig.

met de Beipiegeling of Theorie heb geoordeeld^

als het my toefcheen dat dczclven moefïcn zyn.

Ik befpeurde aan de groene Band niet volkomen

eene dubbele uitgeftrcktheid van de weezentlyke:

nraar,zou zulks niet daar uit ontftaan kunnen :, dat,

wanneer de beide Oogen geflagen zyn op het punc

S, dat zig opeen aanmerkelyken afftand bevindt

van de Linten, de Beelden deezer Linten nooie

volftrekt net af fcherp bepaald zyn ? Zy openbaa-

ren zig maar verwardelyk aan 't Gezigt en zulks

zou wel invloed hebben kunnen op het oordeel

,

't welk de Ziel velt ten opzigt van hunne uitge-

ftrektheden in vergelyking met elkander. Voorts

hebben eenige ligte veranderingen , in de verrig-

ting van myne Proefneeming , my^ in nieuwe

onderzoekingen, volmaakte blyken bezorgd , dae

alsdan het groene Lint zig eens zo groot moet

vertoonen, als hetselve weezentlyk is.

18. Qa^ Op het groene Lint een rondje vam

wie Papier , dat eei; Duim breed was j
gehegt

hclv
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bendezen myn Oogen rigtende op het Voorwerp

S, zodanig dat derzclver Gezigts-Affen , na de

kruifing, eindigden in de punten B en C, heeft

liet Papieren rondje my dubbeld toegefcheenen:

Vaar uit volgt, dat het groene Lint even zo

wierd; want het raoeft met alle deelen eveneens

gaan, als met dat , waar op het Papieren rondje

wüs aangevoegd.

19. Qb') In plaats van de Gezigts-Allen , die

elkander in S kruifen, te doen vallen op de pun-

ten B en C, welken het groene Lint affcheidden

van het geele en roode, heb ik my zodanig ge-

pofteerd, dat zy uitliepen, de een op het roode

Lint, in P, de ander op het geele Lint, in H,
drie of vier Duimen, afftandig van de punten B en

C: (zie F/g-. 9.) De Vertooningen , welken ik

verkreeg , zyn in Fig. 10 uitgedrukt. Het Voor-

werp S kwam my voor, alsgewoonlykj regt te-

genover my geplaatft te zyn: ter regterhand en

digt aan. het Voorwerp S, zag ik een roode Vlak,

aan welker zyde zig een groene Band uitftrekte

en aan dezelve volgde een geele Band. Ter flin-

kerhand van 't Voorwerp S openbaarde zig een

andere Vlak, maar die was geel, en gaf een groe-

ne Band uit, gevolgd van een roode. Nu is het

klaar, dat de twee Vlakken , rood en geel, de

twee gedeelten der Linten FB en CH, die van

deeze kleuren waren , aftekenden j. en , dewyl
men een groene Band ter flinkerzyde '•/an de gee-

le Vlak onderfcheidde , en een tweede groene

VL Deel, Bani
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Band ter règterzyde van de roode Vlak; is zulks

niet een bcwys, dat het groene Lint, 't welke

zig in de beide Oogen tekent, indrukking maakt

op de Ziel met ieder van zyne twee Beelden,

welken vallen op gedeelten van Netvliezen, die

onder elkander niet overeenkomftig zyn? 't welk

hetzelve zig tweevoudig moet doen vertoonen.

20. (^) Wanneer ik brandende Wafchligtjes

geplaatft had in de punten B en C CFig. 8), daar

de Gezigts-Affen , na elkander gekruift te heb-

ben , op uitloopen , en een ander , tuffchen de

twee eerften , in F ; zo zag ik , myn Oogen ves-

tigende op het vry geplaatfte Voorwerp S, vyf

Lichtjes. De drie Kaarsjes waren getekend in 't

regter Oog, te weeten in 't punt van 't Net-

vlies, daar de Gezigts-As valt, en de twee an-

deren ter flinkerzyde ; en dewyl zy op even de

zelfde wyze in 't flinker Oog getekend waren

,

naamelyk een4n 't punt van 't Netvlies, daar de

Gezigts-As valt, en de tw«e anderen ter regter-

hand, zo zou het fchyncn dat men zes Lichtjes

had moeten zien: maar de twee, die op de pun-

ten der Netvliezen vallen , alwaar de Gezigts-

Affen eindigen , kunnen 'er niet meer dan een©

enkele voortbrengen in de gewaarwording van

de Ziel, aangemerkt deeze punten der Netvlie-

zen onder elkander overeenkomftig zyn.

21. En, inderdaad, wanneer ik de drie bran-

dende Kaarsjes op drie andere punten van de \yr\

BC geplaatft had , in voegen het Beeld van geen

der-
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derzelven vallen konde op de punten der Netvlie-

zen, daar de Gezigts-Aflen eindigen, zo wierd

ik zes Lichtjes gewaar. Hier door wordt nader

beveftigd, dat men de ruimte , die tuflchen de

twee Gezigts-AlTen , in de bovengemelde om-

ftandigheden, vervat is, dubbeld ziet, en dat de

Ziel dezelve brengt tot twee verfchillende plaat-

fen , endelings aan elkander gevoegd.

22. Uit den geheelen omflag, daar ik in getree-

den ben, fchynt my te volgen, dat de verklaa-

ring, welke ik voorftel, en die gegrond is op de

kragteloosheid van de indrukking van een der

twee overeenkomftige Beelden of Tekeningen op

het Netvlies, algemeenlyk en natuurlyk toege-

paft kan worden op alle de Omftandigheden der

Waarneeming , die in §. 9. is voorgedragen.

Voorts, de Vertooningen van deeze Waarnee-

ming, met de oplettendheden , die ik vermeld

heb , in 't werk gefteld zynde , komen beftendig

altoos in de zelfde gedaante voor, en daar uit

blykt duidelyk , dat 'er Gevallen zyn , waar in

êen ruimte BC (Fig. 6) , tuflchen de punten B
en C begreepen , daar de Gezigts-AlTen , na elkan-

der gekruift te hebben , op aanloopen , en tot wel-

ken men de plaatzing van 't Voorwerp S brengen

zoude, zig dubbeld vertoonen moet: daar tegen

egter zyn 'er andere Gevallen , alwaar die zelfde

ruimte BC vernietigd wordt, om zo te Jpreeken,

en verdwynt ten opzigt van den Waarneemer,
wiens Oogen niettemin nog eveneens gcrigt zyn>

VL Deel, als
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als zy in de ccrfte Waarnccming waren. Eca

iigce verandering in 't beloop van myne Proefnee-

niing, gaf my dit nieuwe Verfchynzel aan de

hand , 'c welk volftrekt tegen het eerfte over ftaat,

23. De fchikkingen, naamelyk, die tot myne

eerfte Proefneemingen gemaakt waren , de zelfde

blyvende , voegde ik 'er flegcs twee ftrookjes

Kaarteblad , N ,M , by (als in Fig. 4) , het eerfte

wit, het andere bruin gekleurd , en plaatfte die

tuffchen de Linten en myne Oogen, zodanig, dat

de binnenftc Sneede van ieder deezcr Strookjes

door een der Gezigts-Affen .werdt geltreeken , en

dat het Strookje N, voor myn flinker Oog, het

groene en roodc Lint , en 't Strookje M, voor

myn regter Oog, het groene en geele Lint be-

dekten : zo dat ik met het eerfte niets dan het

geele, en met het andere niets dan het roode

Lint kon bcfchouwen.

Hebbende dus de beide Oogen geflagen op het

Voorwerp S, oordeelde ik hetzelve geplaatft te

zyn in F ; in welk punt de twee Linten , het

roode en geele , my toefcheencn hereenigd te

zyn: alzo ik tulichen dezelven noch het groene

Lint, noch iets, dat ze van elkander fcheidde,

gewaar wierd. Het end van 't roode Lint was,

in Vertooning, onraiddelyk gevoegd aan het end

van 't geele Lint : ter regtcrhand daar van ftrek-

te zig het Strookje Kaarteblad M uit, en ter flin-

kerhand van 't roode Lint het Strookje N. Zie

Fig. 5 , in welke deeze gewaarwording van de

Ziel
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,Ziel is afgcfchetftjdie met geene der twee Beel-

den , welke in myne Oogen getormeerd waren,

overeenfterade.

Uit deeze Ondervindingen volgt, dat, in die

Omftandigheden , de geheele ruimte BC, welke

van het groene Lint beflagen wordt, en die ver-

vat is tuflehen de punten, waar op de Gezigts-

.Aflen B ^ , Cc vallen , ten opzigt van den Waar-
neemer verdwynt , nademaal het end B , van het

roodcLint, op een zelfde punt valt met het end

C van 't geele Lint. 't Is waar dat, volgens de

fchikking van zaaleen, het groene Lint voor bei-

de' de Oogen bedekt wordt door de Kaarteblaad-

jes N, M: maar, aangezien in deeze tweede

Proetneeming het Beeld van 't groene Lint in ie-

der Oog vervangen wordt door die der Strookjes

N, M, die op de zelfde gedeelten der Netvlie-

zen bg, Cf vallen, waar het groene Lint zig in

de eerfte Proefneeming tekende, en dat in dezel-

ve het groene Lint geagt werdt tulTchen het roo-

de en geele in geplaatft te zyn, zo moeft men,

naar 't fchynt, in de tweede de Strookjes N,
M insgelyks tuiTchen het roode en geele Lint in

gezien hebben. Het is niettemin regt anders,

en wy gaan onderzoeken , waar uit deeze ver-

fehillendheid van Vertooning fpruiten moge.

24. In 't regter Oog zyn, het Strookje M, het

i-oode Lint A B en 't Strookje N ,
getekend van

de flinker naar de regterhand , en, in die zelfde

VI. Deel. O o or-
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orde, op de aan elkander raakende gedeelten,

;wo-^, ha^ an van 't Netvlies.

In 't flinker Oog zyn het Strookje M,het gee-

le Lint C D en het Strookje N, ook getekend van

de flinker naar de regterhand , en, in die zelfde

orde , op de aan één raakende gedeelten van 't

Netvlies, md^ dc^ cpfi.

Indien men, overeenkomftig met de Scelling,

welke ik aangenomen heb, begrypc, datvantwes

Beelden , die op overeenkomjiige gedeelten van hef

'Netvlies ingedrukt zyn , maar ééne is , icelke de Ziel

gewiiarwordelyk aandoet j zo zal het geraakkelyk

zyn te verklaaren^ hoe de Vertooning, welke

de Ziel zig in deeze Omftandigheden voorftélt

,

verfchillen kan van de Beelden , die in de Oogen

•-getekend zyn : door te zeggen , dat van ieder

der vier paaren gedeelten van ovcreenkomftige

Beelden, md^ mg: dc^ gh: rj), ha: fn ^ an\

niet meer dan de gedeelten md^ dc^ ba^ an

gewaarwordelyk zyn voor de Ziel , en dat de

overeenkomftigen rng^ gb^ cf^ fn 'er in 't ge-

heel geen aandoening op hebben. Dus wordt

de indrukking , van welke de Ziel in deeze Om-

ftandigheden aandoening heeft, geformeerd door

twee gedeeltelyke en gelyktydige indrukkingen;

te weeten, door die van 'c jleeld mdc in 't flin-

ker, en ban in 't rcgter Oog.-

ini



ÏDER GkZIGTKÜNDE, gfih

md) fhet Kaartje M.

i' i verbeeldt,oftekent af]
^^^"^

^'^t
^''''^^'

ba .

I

het roode Lint AB.
««J yiet Kaartje N.

De punten ^ en c van de Beelden, die de pun^^

ten B en C van de Linten aftekenen, zyn famen-

gevoegd in de gewaarwording van de Ziel, wel-

ke is «d! ^^»/ CFtg. 5); om dat zy elkander inde

Gezigts-Affen ontmoeten. Het Beeld cdm^ 't

welk het geele Lint en het Kaartje M vertoont^

wordt ter flinkerhand van den Gezigts-As Cc ge^

tekcnd , en ter regterhand gezien, daar het wee-
. zentlyk is , volgens de bekende regelen der Ge^-

zigtkunde. Even zo wordt het Beeld ban ^ ?^

welk het roode Lint en 't Kaartje N vertoont^

ter regterhand van den Gezigts-As Bb getekend,

en , volgens die zelfde regelen
, geoordeeld ter

flinkerhand geplaatft te zyn, daar het zig inder-

daad bevindt.

25. Men ontmoet , in myne eerfte en tweede
Proefneeming , twee geheel verfchillende uitwer-

kingen. Door de eene wordt, in fchyn, de uit-

geftrektheid, die tuflchen twee Gezigtftraalen is

begreepen^ verdubbeld; de andere doet die uit»

geftrektheid t'eenemaal verdwynen , fchoon dee-

ze Gezigtftraalen , in de beide Gevallen , den zelf-

den hoek BSC formeeren. Voorts is 't in dit

Vl. Deel. Óo e punt
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punt alleen niet , dat de twee Waamcemingeil

verfchillen: men heeft bemerken kunnen, dat in

de céne QFig. 6) de Ziel niet aangedaan v/ordt

dun door de Voorwerpen , die getelcend worden

op de helttcn en, bm van de Netvliezen, wel-

Icen, in betrekking tot de Gezigts-Affen , die

dezelven verdeelen, naar de zyde van de Neus

gekeerd zyn , en dat de Beelden , die op de te-

genoverftaande helften cdh, hax vallen, geheel

verlooren gaan en geen aandoening maaken: daar

-in tegendeel , in de andere van deeze Waarn'ee-

jningcn (Ftg- 4-) de Voorwerpen, die op de helf-

ten van de Netvliezen, binnenwaards of naaftkc-

inende aan de Neus, getekend worden, als c^«,

i)gm, geen gewaarwordelyke aandoening hebben

op de Ziel, welke geen gevoel heeft dan van de

Beelden, die op de helften cdm, ban^ naar den

buitenkant der Oogen, voorkomen.

^ Het ftaa my vry, terwyl ik di-t Vertoog be-

fluite', ten voordecle van myne Stelling, omtrent

de kravieloosjje'id van eens der twee mdrttkhngen,

die veruekt worden door Beelden getekend op overeen-

komü'ige'gedeelien van de twee hetvliezen, gebruik

te maaken van het nut, dat ik 'er uit getrokken

lieb, ora^ op eene bevallige manier, en zonder

•een gedwongen Onderftelling , reden te geeven

•^^an deeze twee Verfchynzelen , welker fchyn-

feaare tegenftrydigheden veel zwaarigheid fchee-

nen te maakea om dezelven overeen te brengem

Ik-
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Ik zal opmerken, dat 'er ecnig foort van betrek-

king is tufichen deeze Stelling en die van cenige

Natuurkundigen j, die bev/eerd hebben, dat wy

nooit zien dan J:egts met één Oog, en dat, zelfs

ixanneer zy heiden o-pen zyn , altyd één van de tvjee

onwerkzaam 3 en , als V ware , rujïende js (*}.

Maar, hucwel ik vermoede , dat , van twee vol-

maakte Beelden , welken een Voorwerp in onze

Oogen voortbrengt, 'er doorgaans niet meer dari

de helft zy , waar van de indrukking kragt heeft

^

ftaa ik niettcunn toe , dat de beide Oogen te la-

men kunnen toebrengen tot het Gezigt , en dat

de Ziel, op 't zelfde oogenbhk, aangedaan kan

worden door Beelden, zo wel in 't eene als in 'c

andere Oog getekend; bphoudens, niettemin,

dat

(*) Dum ^xis Ociili unius intenditur , ^xis akernis re-

Uxatur, Jicque tmus agit , altero feriante. Alter

Oculorum intenditur femper , laboremquc Vifionis fnflinetpra'

cipimm; hoc ejl , ad aliqtiid difiinBe conjpiciendiim intendi-

tur , altero interim otiante^ fc? cnnfufc J'okim , atque adco

quafi perfunSorie negligenterqiie conjpiciente, Gassendi.
P/;y/: Sea. III, Lib. ?• «^'a?- VIL Dat is: „ Teiwyl de

,, As van 't ééne Oog gefpannen wordt, wordt de As
„ van 't andere veiflaptjen dus werkt het een terwyl het

, andere vakantie houdt. Een der Oo^en wordt

,, altoos fchrap j^ezet, en draagt den voornaamden ar-

„ beid van 't Gezigt ; te v/eeten , om iets duidclyk te

,, zien wordt het gebruikt, terwyl het andere inmiddels

,, ruft, en niet anders dan verwaidelyk, ja, om zo te

„ fpreeken , onagtzaam en zonder oplettendheid bc»

,, fchouwt".

VI. Deel. Oo 3
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Een Voorstel der Gezigtkunde,

dat dezelven niet vallen op zodanige gedeelten dcÊ

Netvliezen, welken met elkander overeenkom-

ftig zyn. By voorbeeld , ten opzigt van de Waar-

neeming van §. 23, heb ik doen zien, en, ik

durf byna zeggen, betoogd , dat de Gewaarwor-

ding van de Ziel in deeze gelegenheid het voort-

brengzel zy van de gelyktydige indrukkingen van

het Beeld mdc (Fig. 4) in 't flinker en het Beel4

}an in 't regter Oog.

H.

V E R-
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o V E K. D E

BEREIDING
V A N D EKAAS

VAN ROQUEFORT (*),

DOOR DEN Heer

MARCORELLE,
Korrefpondent van de Akademie der Wee-

ten/cbappen 'uan Parys.

{Memolr. de Mathem. ö* ^« Phyfque. T o m. JII. Paris

1760. p. 585-)

DAt veele Kooften, die ee?tyds in gebruik

waren, verlooren zyn, is iets, 'c gene

wy dagelyks betreuren. Men klaagt over de

weinige oplettendheid, welke onze Voorouders

hadden , in ons de beoeffening da^r va,n _door

naauw-

(*) [Dit Roquefort moet men geenszins verwarren met

j3e ZeeÜad Rochefobt, gelyk ftraks zal blyken.]
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naauwkeurige en omftandige bcfchryvingen na te-

laaten. Hoe veele van onzehedendaagfche'Konften

zouden liet zelfde Lot niet moeten ondergaan,

zo onze Natuurkundige Landsgenooten niet, het

gemeene welzyn in 't oog hcudende, daar van in

hunne Werken de behandeling als 't ware ver-

eeuwigden? Die, waar van men zig bedient tot

het bereiden van de Kaas van Ro^iiefort^ ag.te ik

waardig, om voor onze Nakomelingen te wor-

den aangetekend. Ik zal dit Vertoog dan bren-

gen tot vier Artikelen, zyndc dit de Aanteke-

ningen , welke ik over deze Stoffe heb gemaakt.

In het eerjle Artikel zal ik de- manier aanwy-

zen , op welke men gewoon is de Kudden aan te

kweeken en te voeden, die de Melk geeven, waar

van men deeze Kaas maakt.

In het tweede zal ik een belchryving doen van

de Plaats Roquefort, en van de Grotten, waarin

aldaar de Kaas toebereid wordt.

In het derde zal men zien , op welk ecne wy-

ze men daar mede te werk gaat.

En in het vierde of laatfte Artikel zal ik een

fciiets voorltellen van den Koophandel in deez^

Kaas, en ook handelen van eenige andere Grot-

ten , Holen of Kelders, die niet verre van deezc

afgelegen zyn, in welke men de Kaas van Ro-

quefort gewoon is na te maaken.

I. AR^

I
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I. A R T I K E L.

M^f'i^^i op "welke men gewoon is de Kudden aan U
kweeken en te voeden , die de Melk geeven , waar

xan men de Kaas van Roquefort maakt.

Onder alle Soorten van Kaas , die in Vrank-

ryk gemaakt worden , is die van Roquefort een

van de voornaamften ; en daar zyn veele redenen

om te gelooven , dat de Kaas, die verfch zynae,

naar het getuigenis van Pliniüs, te Rome zq

zeer geagt werdt, juifl: deeze was , waar van wy
nu fpreeken («). De wyze,ten minfte, op wel-

ke

(a) 't Gebergte van Lozere , aan den oorfprong van de

Tariiy alwaar Plinius zegt dat de Kaas, waar van hy
ipreekt, werdt toebereid , is zeer naby Roquefort gele-

gen, en zy hadc die zelfde Eigenfchappen, welke heden-

daags aan die van Roquefort eigen zyn. De eerfte , die

te Rome gebragt werdt, ten tyde van Plinius, kwam
van ISüsmes , daar men tegenwoordig nog de Kaas van Ro-
quefort heenen zendt , om dezelve van daar te verzenden

naar de andere Steden van Vrankryk, en zelfs buiten 's

lands. Men voert nog heden naar de Grotten van Ro-
quefort de Kaas, die gemaakt wordt te Caujjenêgre in 't

Landfchap Gevaudan, digt by 't Gebergte van Lozere, om
dezelve aldaar tot volkomenheid te brengen. Al het ge-

zegde doet ons vermoeden, dat de Kaas, waar van die

beroemde Natuurkenner gewag maakt, deeze zelfde Kaas-

van Roquefort geweefl: zy.

Dergelyke gilTingen geeven ook reden om te denken,
dat de Kaas, die eertyds door de Boeren van Gevaudan

^

toen ter tyd Afgodendienaars, by wyze van Offerhande,
VI. Deel. O o 5 i!^
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ke men deeze Kaas bereide , is reeds zo oud.

Jat men van derzelver oorfprong in de laatfte Eeu-

wen niets aangetekend vindt CO-

Deeze Kaas wordt gemaakt van Schaapen-

Melk •, waar onder fommigen ook Geiten-Melk

doen, en dan is de Kaas, die zy maaken, nog

ïuim zo fmaakelyk. De Schaapen, daar de Melk

Tan komt, graazen op de Larzac en daar om-

fireelcs-, gelyk als in het Diftrikt van Cmifjenegtz

in Gevaudan. , en in fommige Landsdouwen van

bet Bisdom Lodève. Deze Landftreck, zynde

om-

^n het Meir aan den Berg Helanus geworpen werdt (*),

gelyk ook die, waar van zy zig bedienden in hunne By-

geloovige Gaftmaalen (f), welken zy ter gelegenheid van

deeze Ceremonie onderhielden , niet anders dan deeze

Kaas van Roquefort ware. Deeze '
zo gantfch Heiden-

fche Plegtigheid v/erdt afgefchaft, omtrent den Jaare 540,

door Sint Hilarius. Biffchop van Mende, en in een

wettigen Godsdienft veranderd.

(*) Greüorxus Turoneksis ds Gloria Confefjo-

pim. Cap. 2.

(f) Mem. de VAcademie des Bellen Lettres. Tomé XVII,

\h) Men ziet in de Archieven :van Roquefort een

Handvefl: van F e an 90 is den 1., waar hy deeze Koning

van Vrankryk aan de Inwooners van Roquefort toellaat,

om zekere lielafting te vorderen van ieder Party Kaazen,

die door andere PartikuUercn in de Kelders van deezei

Plaats gebragt werdt, en welk Privilegie zy, volgens dien

'zelfden Brief, al voor langen tyd genooten hadden. Se-

dert is dit Pvegt hun bekragtigd geworden door K arel

den IX. , L o D E w Y K den XIV. , en L o d e w y k den XV. ;

gelyk de Inwooners van Roquefort hetzelve , tot hedea

toe, gerUftelyk bezitten.
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pmtrent agt Mylen lang en ook zo breed , is

gelegen op de Grenzen van Languedok en Ro-
vergue , zynde omringd door de Bisdommen van

Rhodez, Vabre, Alais, Lodève en Béziers. De
Lugt op de Larzac is koud en fyn ; de Grond

zagt, ligt, en vrugtbaar genoeg in fommige Dis-

trikten , om meermaalen agtereen gebouwd te

worden zonder Meft te behoeven : hoewel men

,

op veele plaatfen , eenige Duimen diep niets vindt

dan Steenen. Zelfs wanneer dit Land verfchei-

de Oogften van onderfcheiden Graanen heeft

voortgebragt , waft'er nog overvloed van Kruid,

't gene men voor Hooy gebruikt. De Regens,

inzonderheid, die vallen in de Maanden yifril,

Mey en Jtiny ^ brengen veel toe tot deeze vrugt-

baarheid. De Produkten van dit Land zyn

,

Tarwe , Rogge , Haver , Boekweit , Gerft , Wik-
ken, alle foorten van uitmuntende Moeskruiden,

Kampcrnoeljes, beter dan die op de Fyreneën

groeijen , en Wildbraad van keurlyke fmaak

:

maar de opraerkelykfte rykdom beftaat in het groot

getal Beeften , die daar ter plaatfe gevoed wor-
den, en welke men

, Jaar voor Jaar, op de Larzac en

daar omftreeks , op meer dan honderd-en-vyftig-

duizend Stuks Wolvee rekent, waar onder vyf-

pg-duizend Schaapen zyn.

De Kruiden , welken het Weiland van deze

Diftrikten voortbrengt , zyn uitmuntend tot

voedzel voor de Beeften ; zy hebben wel de zelf-

de kragt niet , als in vette , vogtige , Zandige

VI. Deel. Lan-
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i^anden , doeh zyn fyner van fmaak en geuriger,

Egter vindt men Streeken in dit Land , en dikr

wils in eene zelfde Parochie, ahvaar de Kruiderj

zoeter , welrickender en fappiger zyn : ook is

de Melk der Schaapen beter en het Vleefch lek-

kerder van fniaak op deeze pkatfcn, dan ergens

anders.

Men regeert deze Kudden met eene byzonde-

re oplettendheid, 's Winters laat men ze niet uit-

ioopen dan over dag^ en zelfs eenigen tyd na den

opgang der Zonne : want de Ryp, zo deze

Beeften daar nog iets van op het Kruid vonden

,

zou hun een Buikloop veroorzaaken , en hun het

X^yf doen zwellen. Men houdt ze ook bcilooten

tervvyl het fneeuwt of vrieft; maar, van de Maand

AfrH af tot aan het einde van November toe, zyn

zy by nagt en dag aan de lugt bloot geftcld , uit-

gezonderd als het regent. In zulk koud Wéér

,

lluit de Hoeder haar, ten einde zy niet zouden

verkleumen, in haare Schuuren op, waar in zy geen

jmder Voedzcl hebben dan Stroo; geevende hy

alleen een weinig Hooy aan deagterbleevenlte en

zwakfte Lammeren ; de genen , die eerit onlangs

gefpeend zyn , geeft hy om de veertien dagen Zout

[en Zwavel, van elks even veel, ondereen ge-

mengd , te eeten , om liaar dus de ontbeering

van de Melk te vergoeden; en wanneer hy dee-

ze onderfcheide Kudden te veld dryft, doet hy

haar de vogtige Weiden misgaan, die haar anders

!^oodelyke Ziekten zouden kunnen veroorzaaken.

De-
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Devvyl het Terrein van Larz-ac eene Vlakte

is , boven de naby zynde Rivieren verheven

,

vindt men 'er geen Fonteinen noch Beeken ; en

dew^yl het Water, als 't Regent, zeer diep in-

dringt, zo boort men geen Putten; de Inwooners

zyn genoodzaakt aldaar Regenbakken te raaaken,

•voor hun zelven en voor hunne Beeften , om uit-

te drinken, en dryven hun Woldraagend Vee^
by de Zomer, alle dagen eens derwaards, of

ten minften om de twee dagen eens , zo zy 'er

ver van af zyn. Egter neemt men weHn agt,

de Lammeren niet te laatcn drinken, zelfs niet in

dit Saizoen.

Geduurende de Winter , en terwyl de Kud-
den opgeflooten zyn in de Schuuren vanLarzac,

geeft men haar Zout, doch zelden en weinig te

gelyk: men geeft het haar meermaalen en in groo-

ter veelheid , wanneer zy geduurig in de open

Lugt zyn: alsdan heeft men agt Ponden Zouts

noodig in de Maand , voor een Kudde van hon-

derd Lammeren; zes Ponden voor eene van hon-

derd Schaapen , en vyf Ponden voor eene van hon-

derd Plamels of Weeren. Men laat deeze' Bees-

ten niet drinken , dan vyf Uuren na dat zy hec

Zout gegeten hebben , en men is vooral zeer op-

lettende, om haar hetzelve te laaten eeten, tel-

kens als het fterk mift of nevelt ,'t geen haar in de
Maanden Jtily en ylugufltis het nadeeligfte is ,

doch 's Winters hun weinig of niet hindert.

Het Zout , dat men de Beeften op de Larzac

VL Deel. geeft,
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geeft s komt uit de Zoutpannnen van Peccahi

De Kudden , aan welke fommigen , door ver-

keerde .zuinigheid, Zout gaven uit de Glasblaazc-

ryën , wierden zeer mager ; haar Wol verfchroei-^

de en was zeer flegt.

De Ondervinding heeft geleefd , dat de Wol-
draagende Beeften , die Zout gebruiken (c) , fchoon-

der, gezonder en frilïcher zyn, beter tieren ^ meer

vermenigvuldigen , meer Melk geeven en meer

Wol, en die ook beter is; en datzy minder aan

hunne gewoone Kwaaien onderhevig zyn Qd'). Ook

fterft het Wolvee van de Larzac niet dan van ou-

der-^

(c) Daar zyn Landen , alwaar men Zout en Zwavel in

Water of Wyn doet fmelten, en men heeft opgemerkt,

dat deze Middelen, dus ontbonden zynde , de Ziekten,

welke de Reeften eigerh zyn, genazen, zo zy 'er mede

behebt waren , en de anderen daar voor bewaarden. Men
leeft in de Reisbefchryving aan de Rivier der Amazoo-

nen, door den Heer la Condamine, dat men te Ta-

vneos Zout of Suiker gebruikt , om de Dieren te behoe-

den voor het Vergif, dat uit het Sap van verfcheide

Planten voortkomt, waar van het Venyn niet werkt, dan

wanneer hetzelve met het Bloed gemengd is.

(cf) Deze onderfcheidene Ziekten worden byna altyd

veroorzaakt door kwaad Voedzel , onverteèrlykheid, 't

geen daar van een noodwendig gevolg is, verftopping

der Vaten, 't geen belet dat de Vogten haare gewoone

loop hebben , dezelve ophouden in de Vergaarplaat-

fen, en maaken de Affcheidingen zeer bezwaarlyk. Het

menlgvuldi,:?e gebruik van Zout bevordert de Verteering,

beweegt, breekt, verdeelt en zuivert de Bloedbolletjes,

en maakt den omloop van het Bloed , zo wel als die

van de Vogten , vlugger en oabelcmmerd.



VAN DE Kaas van Roquefort. gS|

-Verdom; terwyl dat van andere Diftrikten iii

Rovergue en LanguedoCy waar aan men geen Zout

geeft , niet langer lecft_ dan twee of drie Jaaren ,•

en byna alteniaal van "Ziekten 'fterft.

De hoeveelheid van Melk, welke de Schaa-

pen van de Larzac geeven, verandert alle Jaaren,

naar de geftcldheid van het Wéér en naar de on-

geftadigheden van de IvUgt;ookis zy verfchillen-

de in byzondere Jaargetyden. Het Zuivel, dat

elk vah hun in een gunftig Jaar van de eerfte dagen

van Mey tot aan het midden ynn yi//y geeft , is om-
trent drie vierde van een Pond Melk 's daags , en

in de andere Maanden zo veel niet,; in ;'t alge^

meen is dic ook minder in Regen- en Scorm-agtige

Jaaren , vooral indien het in de Maanden Mey en
y^/f^y heel koud geweeft is, om dat de Schaapen

alsdan zo veel en zulk goed Voedzel niet krygen.

Men heeft opgemerkt^ dat de eerfte maal, wel-

ke men haar, na dat zy het Zout gegeten heb-

ben, melkt, weinig uitlevert; maar dat de vol-

gende, en vooral de tweede en derde, dit ryke-

3yk vergoeden. Gok neemt men waar, dat zy veel

minder Melk geeven, nadat zy gefchooren zyn^
't geengefchiedt irule Maand J^?//v, dan zy wel van

te voorcn gaven, en,indien:men daarnog wat mede
wilde wagten, om meer Melk en dus meer voor^
deel te hebben , zou men daar door .gevaar loopen

om zyn Scliapen te verliezen: alzo dit Vee, alsdan

geen tyd hebbende om zig voor de Winter
met ecne nieuwe Vagt te bedekken, deftreng-»

VI. Deel. held
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heid van het Saizoen niet zou kunnen ver-'

draagen.

II. ARTIKEL.
Bejchryvhtg der gelegenhf'id van Roquefort , en van

de Grotten , waar in men de Kaas aldaar toebe^

re'tdt.

Roquefort is gelegen in de Provincie van Rover-

gue , en niet in Languedok , zo fomraige Schry-

vers gewild hebben. Het behoort tot het Bisdom

van Vabre , bcooften de Stad van dien naam , en

is twee Mylen van dezelve afgelegen. Het be-

grypt in zyn omkring niet meer dan dertig Haard-

fteden. Naby het Dorp, en bezuiden hetzelve, is

eene Valey, rondom, behalve aan den ingang, be-

flooten met een onafgebroken Keten van Rotfen ,

die zeer hard zyn , loodregt omtrent 72 Voeten

hoog, en waar van de Kruin op fommige plaatfen

het begin van een Gewelf maakt , dat meer dan

6 Voeten uitlteekt. De Grond , die tweehon-

derd en een-en-negentig Voeten lang is, en maar

tien Voeten breed , is van oneffen Rots , zo wel

als de zyden, en ryft, ongevoelig , van het Noor-

den naar het Zuiden. De ingang van deze Valey

is ten Noorden en kan met eene Poort geflooten

worden. Onmiddelyk buiten de Rots , die den

Grond deezer Valey beperkt, is eene tweede Rots,

die nog veel hooger ryfl: , zynde een halfMyl in

den omtrek , en bedekt met Weiden , die tot

Voed-
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Voedzel voor de Kudden bekwaam zyn , waar
op men komt, met een daar toe vervaardigden

Weg, dien men aan de Zuidzyde vindt. Deze
Valey, nu, kan, dus gelegen zynde, niet door
de Zon befcheenen worden , dan maar eenige Uu-
ren, en wel in 't Saizoen ^ wanneer dezelve meeft

boven den Horizont verheven is , en de Plaats

Roquefort zelve geniet haar fchynzel maar zeer

weinig. In deeze Rots , waar van die Va-
ley omringd wordt , vindt men de Grotten , in

welke men de Kaas toebereidt, zynde gemaakt,
of ten minfte ontwerpen, door de Natuur: men
heeft ze vergl-oot om ze bekv/aamer te doen zyn.

Onder deze Grotten , welker getal thans zes-en-

twintig is, zyn fommigen geheel inwaards in de
Rots , anderen maar ten deele , welker uitftek

gemaakt is van geraetzeld Muurwerk en met een
Dak gedekt : de voorzyde van alle de Grotten is

insgelyks van Metzelwerk. Uit deze legging

der Plaats ziet men , dat fommigen dezer Grot-
ten haare opening moeten hebben naar 't Ooften

,

anderen naar 't Weften , anderen wederom naar

*t Noorden.

Alle deze Grotten zyn omtrent op gelyke wy-
ze verdeeld. In de hoogte zyn zy, door Zolde-
ringen

,
gefcheiden in twee of drie Verdiepin-

gen , waarvan delaagfte een Kelder is, omtrent •

negen Voeten diep, in welke men afklimt met
^en foort van Handladder. De eerfte Zoldering
is waterpas met den Drempel van de Deur ; da

VI. Deel. Pp twee-
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tweede is omtrent 8 Voeten hooger, waar op

men insgelyks met een Ladder klimt. Rondom
elk van deeze Verdiepingen zyn eenof tweerycn

Planken, als Tafeltjes gefchikt, omtrent 4 Voeten

breed , hebbende 3 Voeten afftands van eikande-

ren , en deeze worden gefchoord door Dwars-

houten, waar van het eene end fluit in Gaten,

die daar toe in de Rots gemaakt '/yn^ en het an-

der end draagt op Standers of Stylen,die omtrent

vier Voeten van elkander af ftaan.

Volgens de maat, welke ik genomen heb in

een van de grootfte Grotten , welker opening

ten Noorden is; was de Kelder 9 Voet 3 Duim

hoog; 21 Voet 3 Duim lang en 17 Voeten breed;

de hoogte van 't Vertrek gelyksgronds 7 Voet

10 Duim, de langte 18 Voet 5 Duim, en de

breedte 14 Voet 2 Duim: de bovenjfte Verdieping

was 9 Voet 3 Duim hoog, 15 Voet 7 Duim lang,

en 12 Voet 9 Duim breed. De afmeetingen der

andere Grotten zyn ten naaften by' de zelfde.

Men ziet op verfcheide plaatfen van de Rots,»

waar in deeze Grotten uitgehold zyn , en inzon-

derheid digt by den Vloer, zekere Spieeten of

kleine onregelmaatige Gaten , waar uit een koude

Wind voortkomt , die fterk genoeg is om een

Kaars , welke by de opening gebragt wordt , uit te

' blaazen ; maar die haar kragt en fnelheid verheft op'

drie Voeten afftands van de Spleet. Aan deeze

koude Lugt wordt inzonderheid de koelheid toege-

fchreevcn , welke men in de Grotten in 't algemeen

vindt

,
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vindt , en die ook in de geheele Valey gevoelbaar

is. Het Volk van dit Land, door haar Gevoel

iuisleid (0^ houdt ftdande , dat hunne Grotten

heeter zyn in de Winter en kouder in de Zomer:

zy brengen daar hun Vleefch en andere Spyze, om
dezelven aldaar langer te kunnen bewaaren, en de

Wyn, zeggen zy, wordt aldaar zo frifch als in een

Yskelder (ƒ).

Öiü

(e) De Grotten van Roquefort, hoewel warm zynde iii

de Winter en koud in de Zomer, by onze gewooneLugt
te vergelyken , zyn inderdaad kouder in de Winter dan 's

Zomers, De reden van deeze fchynftrydigheid is, dat

de beurtelingfe verandering' van Hitte en Koude zofchie-

lyk noch zo aanmerkelyk in de Holen des Aardryks zig

niet openbaart, als op deszelfs Oppervlakte en in de

Dampkring; (gelyk men dit waargenomen heeft in de

Kelders van het Obfervatorium te Parys;) en dat bygevolg

de Winden, uit de onderaardfche Holligheden komende,;

door de Gaten van de Rots, waar in men de Grotten van
Roquefort uitgehold heeft, wel is waar, 's Winters heeter

en in de Zomer kouder zyn dan de Buiteniugt, maar in-

derdaad kouder zyn in de Winter dan in de Zomer: in-

dien zelfs in de Graaden van Warmte, in deeze twee

Jaargetyden, aldaar eenige verandering te befpeuren zyi

Het is byna ontwyffelbaar, of deze Winden komen uit

onderaardfche Holligheden , die. verwarmd zynde door

het inwendige Vuur van den Aardkloot , even als zo veele

Blaasbolien de Dampen , waar liiede zy vervuld zyn,'

voortdryven, en de Lugt, die aan de opening gevonden
wordt , met kragt daar uit jaagen.

(ƒ) Iemand te Roquefort, die èen Huis van drie Ver-
diepingen heeft laaten bouwen op de kant van de Rots,
^aar in deeze Grotten zyn, is genoodzaakt, wil hy het-

zelve bewoonen , om eenige Gaten in de Rots digt te

VI. Dekl. Pfa ftop-
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I

Om de Koude van deeze Grotten te onderzocv

ken , die af kan hangen van de ondcraardfche

Winden, welke daar in blaazen; van het Zout,

dat men 'er gebruikt, om de Kaazen cc zouten :

en wel voornaamelyk van de natuur en gelegen-

heid vaii het Land; fl:cldcik,dcn 9 Oktober 1753,

in de open Lugt , tegen l'ict Noorden , een Ther-

mometer, wiens Schaal, tuffchen de hitte van koo-:

kend Water en Vorft, verdeeld was in icx3 gely-

ke deelen •, op dien dag, nu, klom de Kwik,

ten 'tien uuren 's morgens, met een Zuidooiten

Wind en vogtigc Lugt, tot 13 Graaden boven 't

punt van Vorft: deeze Thermometer vervolgens

gebragt zynde in den Kelder van een deczer Grot-

ten, zo bleef de Kwik ftaan op 5e Graden boven

dat zelfde punt. Voorts, de Koude van eenige

andere Grotten onderzoekende , bevond ik, dat

het anderfcheid van de koudfte tot de minft kou-

de maar van twee Graaden was, zynde de Kwik

in de koudfte geklommen tot 5e Graaden boven

Vorft, en tot 7^ Graaden in de minft koude. De

Heer Sage, Lid van de Koninglykc Akademie

der Wctenfchappen van Touloufe , hadt in het

voorgaande Jaar dergelyke Waarneemingen ge-

diian. Den 28 September 1752, ftelde hy in de

open Lugt ec-n Vogt -Thermometer, verdeeld

vol-

floppen ; in de Zomep opent hy meer of min van deeze

Tbgtgaten, naar den trap van Koelheid, dien hyaanzyiic-

Vertrcliken wil gceven.
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volgens de manier van den Heer R É a u m u r.

De Spritus bleef ten agt uuren 's morgens ftaan

op 14 Graaden boven 'cpimt van Vorft: en daal-

»ie tot op 7 Graaden boven 't zelfde punt in ze-

ven of agt Grotten , komende alleenlyk tot 5
Crraaden in de Kelders van twee Grotten

,

boven het punt van Vorft. Deeze uickomften

verfchillen weinig van de voorigen , maar men
ZPU. een groot getal dergelyke WaarneemingeH,

op onderfcheiden tyden en inbyzondereSaizoenéii

in *t werk g.efteld, behoeven, eer men zou kun-

nen weeten of de Koelheid der Grotten van Ro-
quefort altyd de zelfde zy ; of dezelve by Zomer
grooter zy dan 's Winters; of zy eenige over-r

eenkomft hebbe met die, welke in de Dampkring

heerfcht, en in hoedanige evenredigheid?

ÏII. ARTIKEL.

Welke Manier men volge , om de Kaas van

Roquefort te maalten.

In het begin van Mey fpeent men de Lamme?
ren, en men fcheidt ze in afgezonderde Kudden.

Van dien tyd af, tot aan het einde van Septem-

her toe , arbeidt men aan de Kaas. De Herders

en Herderinnen melken de Schaapen tweemaalen

?s daags, 's morgens omtrent vyf Uuren en -'s na-

middags te twee Uuren. Zy bedienen zig, tot

dit einde, van houten Emmers, houdende icdei

VL Deel. Pp 3 om-
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omtrent vyf-en-twintig Ponden Melk. |Terwyl

deeze Herders met Melken bezig zyn, zozyn'er

anderen , die de Emmers vol Melk brengen in de

Schuuren van den Larzac , en in de huizen der In-

wooneren alwaar de Kaas gemaakt wordt. Aldaar

laat men de Melk door een Teems loopen in een

rood koperen Ketel , die van binnen vertind is,

en men geeft wel agt, om nooit zig voor de twee-

de reis te bedienen van Emmers, Teemfen ofKq-

tels , zonder dezelven wel fchoon gemaakt te heb-

ben. Het Werk, dat in dit Melkhuis te verrig-

ten is, vereifcht een groote oplettendheid, zelfs

tot het geringfte toe , en zonder dien zou niets

een goeden uitflag hebben.

Het Melken nu gedaan, en de Melk doorge-

gooten zynde, doet men daar het Stremzelin, 't

welk men op de volgende manier maakt. Men
doodt Bokjes voor dat zy nog eenig ander voed-

zel dan Melk gebruikt hebben, en men fcheidt

van haare Maag de Leb afj waar in men klonters

Melk vindt. Men zout deeze Lebben met een

neepje Zout, en legtze op een drooge plaats in

de vrye Lugt ; wanneer zy nu wel gedroogd

zyn, en dat men 'er Stremzel van wil maaken,

zo doet men in een Steenen Kofiykan , daar omtrent

een vierendeel Ponds Water of Huy in is, een

gedeelte van zodanig een Leb , het welk men daar

yier-en-twintig Uuren in laat , op dat het Vogt

met derzelver Zouten wel doortrokken zoude

worden. Het Water of de JHuy wordt dus het

Strem-
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Stremzel. Men doet dan deeze foort van Geft

jn de Melkj, waar van men Kaas wil maaken, en.

dezelve veroorzaakt in de geheele Melk zekere

Gifting, welke het wateragcige Vogt, dat in de

Melk is, affcheidt van de Kaasagtige deelen, die

zonder twyfel ftekeliger en takkiger zyn. Dee-

ze deelen dryven wel haaft in een Vogt , dat

Wateragtiger is dan de zuivere Melk; zy haa-

ken in elkander, voegen zig famen en vereenigen

zig tot klompen. Dit is de geftremde Melk, waar

van men de Kaas maakt.

Het Stremzelj, welks hoedanigheid zo veel in^

vloeds heeft op de deugd van de Kaas, kan eeni

Maand duuren zonder te bederven ; evenwel

ververfcht men hetzelve om de veertien dagen,

nit vreeze dat het te fterk mogt worden, De
hoeveelheid moet men fchikken naar evenredig-

heid van de veelheid Melk, welke men in de

Ketel heeft: al te weinig zou niet genoeg zyn,

om de grove deelen van de Melk van de fyne af

te fcheiden ; al te veel zou in de Kaasagtige dee-

len van de Melk eene werking veroorzaaken, die

de vereeniging daar van zou beletten of verhinde-

ren. Tot honderd Ponden Melk heeft men ten

naaften by een kleinen lepel vol Stremzel van

nooden ; en , zo dra dit in de Melk gedaan

is , roert men alles te famen wel om niet een

Schuimfpaan , die een lange Steel heeft ; vervol-

gens laat men dit Mengzel ftil ftaan, en in

VJ. Deeï-. ?P 4 ^M'^'
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minder dan twee Uuren is de Melk t'eenemaai

geftremd.

Alsdan waft eene Vrouw haar Armen , ea

fteektze in dit Stremzel, 't welk zy zonder op-

houden op verfcheide wyzcn omkeert en breekt,

tot dat het zeer fyn gekruimeld zy: dan legt zy

de Armen kruislings over elkander, en houdt

haarc handen op een gedeelte der oppervlakte van

dit Stremzel, drukkende hetzelve zagtjes naar den

bodem van de Ketel. Dit doet zy agtervojge-

lyk met al het overige der oppervlakte, drie

kwartier Uurs lang, en de Wrongel is alsdan we-

der lamcngevoegd , maakende een klomp in de

gedaante als een Brood, die doorzakt op den bodem,

van de Ketel , welke dan door twee Vrouwen
opgeligt wordt, ten einde zy de Huy gezwind

in een ander Vat zouden kujinen overgieten C^-)*

Eenq

(g) Van deeze Huy maakt men ook Nakookzels op de

volgende manier. Men zet de Ketel, daar de Huy in is.

op het Vuur; naarmaate, nu, dat dezelve heet wordt, komt

'er rondom de Ketel en op de oppervlakte van de Huy
eene witte Schuim , en eenifje declen van de Kaas, die

daar in nog mogten overgcbleevenzyn; deeze neemt men
daar af met een Schuimfpaan en werpt ee weg. Na dat

deeze Huy dus gereinigd en geziiiverd is , giet men
daar in twee ponden Melk , welke men daar toe van deu

Melktyd af bewaard heeft. Op dat nu de Huy h.aare hit*

ie, die zy gek reegen heeft, zou behouden, agtervolgt

men met Vuur te ftookcn onder de Ketel, en men let zo

wel op de Graaden van deszeifs kragt, dat men belet da;

liet Vogt aan de kook ;aake. Eenige oogenblil^ken

daa^-
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]Ecne van haar fnydc vervolgens de Wrongel aan

vieren, met een houten Mes, en brengtzeuit de.

Ketel over in een Vorm, die op een foort van

Pers geplaatft is.

De

c|aar na befpeurt men dat de Huy fchift en zig verdeelt in

t.vee onderfcheide zelfliandigheden, waarvan de eene
«iet is dan helder Water , en de andere , die dik is, dient

om de Nakookzels te maaken. Dat gedeelte van de ge^r'

zuiverde Huy, het welk in Wrongel verandert, klimt al-

lengskens en by kleine brokjes op, tot boren de Water-
agtige zelfrtandigheid, tot dat het die in 't geheel bedekt
hebbe. Zo dra nu hetzelve geheelenal boven is, en de
dikte van omtrent twee Duimen gekreegen heeft, is dit
Nakookzel gereed. Alsdan fchept eene Vrouw, meteen
redelyk groote Schuimfpaan, dit uit de Ketel, welke men
reeds van het Vuur afgenomen heeft, en doet hetinKom-
ipen. Deeze Nakookzels , welke uitneemend van fmaak^
zyn, ftrekken, in het Melk-Saizoen, tot voedzel voor^
de Inwooners van den Larzac en daaromtrent , endewyt
dezelven in vier-en twintig Uuren zuur worden, zo
verkoopt ieder, het geen hy niet ten goede gebruiken
kan, aan de genen die 'er niet van hebben, en de prys is

gemeenlyk de zelfde als die van de jonge Kaas, welke
daar valt.

Na dat men nu deeze Nakookzels uit de Ketel genomen
lieeft , doet men in het Wateragtige gedeelte, dat 'er

oyerblyft.eeniïje ftukken Brood; men werpt 'er ook twee
of drie Nakookzels in, welke men met voordagt bewaard
heeft; men maakt een fterk Vuur onder de Ketel, tot zo'
lang dat de Huy kookt. Door dit middel vermengt het
Z\g beter met de Nakookzels en dringt meer in, in de
deelen van het lirood. Dit Brood , wel doorweekt zyn-
de, maakt het voornaamfte voedzel uit van de f^luisbC'.

dienden en van het ruuwfte Landvolk.

VI. Dee l. Pp 5
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De Vorm, oï Kaaskop, is een Cylindrifch of

i'olrond Kuipje van Eikenhout , welks Bodem
doorboord is met verfcheide Gaten , van een of

twee Liniën middellyn. Men bedient zig van

meer of min hooge en meer of min breedeVormen ^

naar de grootheid welke men aan de Kaas wil

geeven.

Wanneer deeze Vrouw de Kaas in de Vorm
doet, breekt en kneedt zy dezelve op nieuws

met haare Handen, drukkende dezelve daar na

zo veel mogelyk is , en vult de Vorm wel , tot

dat die zelfs opgehoopt vol zy. Als dan arbeidt

men om ze te laatcn uitdruipen •, ten dien einde

drukt men ze fterk : fommigen bedienen zig van

een gemeene Pers ; de meeden gebruiken heel

gladde Plankjes, waar mede zy de Kaas, die in

de Vorm is , bedekken , en plaatzen daar bovenop

een Steen, weegende ongevaar vyftig Ponden. Meri

laat de Kaas omtrent twaalf uuren lang in deeze-

Vorm ftaan, en in dien tyd keert men ze om,

zo dat het bovenfte gedeelte onder kome. Dee-

ze verandering herhaalt men van Uur tot Uur, op

dat de Kaas dus volkomelyk zou kunnen uit-

druipen. Als 'er nu geen meer Huy door de ope-

ningen van de Vorm uitzypert , neemt men de

Kaas daar uit, en omwindt ze met Linnen, om

haar aftedroogen, vervolgens brengt men dezel-

ve in het Kaasvertrek, 't welk een Kamer is,

waar in men de Kaazen laat droogen , op Plan-

ken,
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ken, die wel op de Lugt ftaan, en die in ver-

JTcheide Verdiepingen langs den Muur geplaatftzyn.

Teneinde, nu, de Kaazen onder het opdroegen
niet zouden barften, zo lege men 'er Banden
rondom van grof Linnen , die men 'er zo naauw
pm toebindt als 't doenlyk is : vervolgens zet men
2e in order, vlak neder op de Planken, nevens
en nooit op elkander; zo dat zy maar even aan
elkander raaken. Het duurt dus veertien da-
gen, eer dat zy droog zyn, en nog moet men,
in deezc tuffchentyd , de Kaazen ten minften

tweemaal 's daags omkeeren. Men draagt ook zorg
om de Planken dik wils te veegen , af te droogen
en om te wentelen. Zonder deze voorzorg zouden
de Kaazen zuur worden, zy zouden in de Grot-
ten geen kleur krygen , en aan de Planken
yaft kleeven , waar van men ze zeer bezwaar-
lyk zou kunnen af krygen , zonder ze tebree-

(ft) Men moet alhier aanmerken, dat in het laatfteSai-
zoen, wanneer de Schaapen geen geiioegzaame veelheid
Melk op een dag geevenom Kaazen van bekwaame groot-
te te maaken

, men de Melk bewaart om ze te voegen by
die van den volgenden dag; maar alsdan giet men. uit
voorzorge dat de Melk niet zuur worde, dezelve in een
Ketel

,
zet ze by 't Vuur, en maakt ze heet, tot zo lang

dat ze byna kooke. 's Anderendaags , na met eenSchuim-
fpaan van de oppervlakte de vetfte deelen te hebben afge-
nomen; zynde een Soort van Boter, waar van men de
Room van Roquefort maakt, die van een uitgelezen fmaak
is; mengt men deze Melk met de fris gemoJkene, men

V|. De?l. doet
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Zo dra de Kaas droog is , en men 'er genoog

.lieefc om daar van een Vragt te maaken, brengt

men ze in de Grotten van Roquefort. De Kop-

pen van ieder Boer zyn gemerkt met een Letter,

of met een ander Merk dat hem goeddunkt, en

door dit middel ken"; elk de zyne. Het ecrfte

en voornaame Werk , dat men in de Grotten van

•Roquefort aan de Kaas doet, is, die te Zouten;

hier toe gebruikende Zout vanPcccaiSj inKoorn-

^nolens gemalen : want nien heeft ondervonden

dat het Loog-Zout van Pot-as de Kaas bederft.

Men legt eerft Zout van Peccais , dat gemalen en

tot Pocijer gemaakt is, boven op het plat van ie-

der Kaas ; vierentwintig Uuren daar na , keert

men ze om , en legt op de andere zyde een gelyke

veelheid Zouts. Ten einde van twee Dagen,

wryft men ze te deeg rondom met een Wryflap

van grof Linnen of met een ftuk Laken , 's an-

(Jerendaags fchraapt men ze heel diep af met een

Mes , en van dit fchraapzel maakt men een foort

van Kaas, in de gedaante van Ballen, welke men

Hhuharbe noemt, en die daar te land voor drie of

yier Sols het Pond verkogt wordt.

Na

doet 'er het Stremzel in, en men maakt 'er Kaas van , op

die zelfde manier, als wy nu verhaald hebben. Dewyl

de Kaas, die uit dit mengzel voortkomt, nooit zo goed,

noch zo fmaakelyk is als de andere , en dat zy zelfs

meermaalen in (tukken breekt ; zo ftelt men deeze wyze van

doen zo zeldzaam in 't werk als men kan.
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Na dat men die gedaan heeft, zet men de Kaa-„

zen op Stapels, de een op de andere, tot het ge-

tal van agt of twaalf toe, en laat ze in dceze toe-

üand veertien Dagen lang, en na verloop van dieni,

tyd, of foratyds eerder, befpeurt men op de op-

pervlakte een foort van Schimmel of wit Mos,

dat heel dik is , en een half Voet lang , met aan-

gcwaflen Bolletjes , die in kleur en gedaante vry

Avat gclykcn naar kleine Paarlen. Men fchraapc

op nieuw de Kaazen met een Mes af, om' deezc

ftofFcn weg te nemen, en men fchikt ze in order

op de Banken die in de Grotten zyn. Deeze han-

delwyze w^ordt alle veertien Dagen herhaald , en

zelfs meermaalen, geduurende den tyd van twee

Maanden: het Mos ziet, geduurende dien tyd,

wit, groen en rood, en ten laatften krygen de

Kaazen die roodagtigc Korft , welke wy daar

om zien ; zynde zy alsdan ryp genoeg om over-

gevoerd te worden naar die plaatfen, daar zy ver-

tierd worden. Maar, eer zy tot dezen graad van

rypheid komen , droogen zy fterk in ; zo dat hon-

derd Ponden Melk gewoonlyk niet meer uitle-

veren dan twintig Ponden Kaas. Wanneer men

ze uit de Grotten haalt , betaalt men aan de Eige-

naars derzelven veertig ^oh voor de honderd Pon^

den ; om haar het oppalTen , en het Zout dat zy

gebruikt hebben , te vergoeden.

De goede hoedanigheden der Kaazen van

Roquefort zyn; haare frifchheid ; de aangenaa-

VI. Deel. me
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me en zoete fmaak; dat zy wel gepeterfelied, dac

'is, van binnen met blaauwagtige Streepen door-

zaaid zyn: zy zyn platen van een ronden omtrek^

haare dikte hangt af van de hoogte der Vorm in

welke zy gemaakt zyn
,

gaande van een Duim'

tot meer dan een Voetj en de zwaarte is vanf

twee tot veertig Ponden.

IV. ARTIKEL.

Schets van den Koophandel in da Kaazeh van Koqiiè--

fort ^ en bejchryvmg van een
i
ge Grottsh^ waar

in men deeze Kaas namaakt.

Daar komen allejaaren uit de Grotten van' Ro-
quefort omtrent zesduizend Kwintaalen Kaas ,•

maakende ten naaften by een veelheid van driehon-

derd- en zeftigduizcnd Ponden : zo dat de in-

wooners van den Larzac en de nabuurige plaatfen uit

het bereiden derzelve een vaft Inkomen hebben,

en daar van hun voornaame Werk maaken. Dee-

ze arbeid is genoegzaam om geheeleHuisgezinncrf

bezig te houden en te doen bcftaan.

De Eigenaars of Pagters der Grotten koopeii

gemecnlyk de Kaazen, welke men daar brengt,

voor agt L^ols het Pond , en verkoopen ze wedef

aan de Winkeliers van Touloufe , 'Nismes en Mont^

fellier^ die alle Jaaren op de Markt van Roque-

fort komen in het begin van Oktober. Deeze laa-^

teiï

1
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ten de Kaas op de rug van Muilezels bren-

gen in de zo even genoemde Steden, welke de

Stapelplaatlen van dien Koophandel zyn.

De Stad Touloufe maakt een groote Vertiering

in deeze Kaas ; zy levert daar van aan Opper-

Languedok, Gascogne, Rousfillon, en het Land

van Foix: zy verzendt ook eene vry groote me-

nigte naar Parys. Van Nismes en Montpellier

laat men ze brengen naar Lyons , in Dauphiné

,

Frovencc , Savoije en Italië. In de maand Okto-

ber, zoo dra de grootfte Hitte over is, zendt

men direkt van Roquefort naar Parys, omtrent

zeshonderd Kwintaalen Kaas, en tv/ee honderd

KwintaalennaarBourdeaux: van deeze twee laatft-

genoemde Steden gaat een deel uit naar Engeland j

naar Holland en naar de Franfche Eilanden.

Behalve de Kaazen, welken de Grotten van

Roquefort uitleveren , krygt men ook omtrent

twaalfhonderd Kwintaalen uit die vanCortius^ van.

Tondatmnte, van SawtBauhfe^ van Alnc en van

Cotte-roiige. Alle deeze Grotten , leggende in'

Rovergue, op één, twee of drie Mylen afftands

van Roquefort, zyn door de natuur in deRotfen

uitgehouwen.

De Grot van Cornus , gelegen naby het Dorp

van dien Naam, en in het hangen van een Berg.,

heeft de gedaante van een Kruis: van boven is zy

boogswyze gewelfd , en de Grond is gemaakt uit

onrcgelmaatige en ruuwe Steenen; men gaat 'er in

VI. Deel. door



^98 Vertoog over de Bereidinö

door een gemetzelde. Poort, Dit Hol levert all^

Jaaren ten naarieii by honderdvyftig Kwintaaleri

Kaas uit.

De Grot vün Fon damentc , zo genoemd naar het

Dorp van dezen Naam , heeft een Kromme figuur^

Het bovenftei, de Vloer en de Ingang, verfchil'

len niet van die van Cornus , men maakt aldaar '4

Jaars honderd Kwintaalen Kaas. De Grotten van

Saint Baulife en Alric, leggende by het Dorp ^S-^/W

Baulife, geeven alle Jaaren elk omtrent tweehon-

derd Kwintaalen.

De Grot van Gotté-rouge is, van de genen die

wy zo even opgenoemd hebben , de grootfte en

de meefte verwonderingwaardig, door de veel-

voudigheid , verfchcidenheid en fchoonheid van

Voorwerpen, welken zy vertoont:. Zomende
Verbeelding een weinig laat medewerken, vindt

men 'er Dieren, Boomen , Standbeelden, Voet-

ftukken,Picramicden, Orgels en Pilaaren in. Deeze ,

onderfcheidene Verftecningen , die door den tyd

zekere hardigheid verkrygen; zyn voortgekomen

van het Water , het welk door de Splceten in het

Gewelf van de Rots vloeit. Men zet aldaar de

Kaazen in 't Zout onder een Vloer, die dezelven

bewaart voor de nadeelen van het Water. Deeze

Grot
,

gelegen na by Bafiide^ en omtrent op de

top van een Berg, werdt ontdekt door een Her-

der in den Jaare 1750. Men maakt aldaar naby'

de vy f honderd Kwintaalen Kaas in een Jaar: zy

heeft
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heeft de plaats vervuld van de Grotten van Saitii-

Paul, die kort te voren door Overftrooming van

het Water bedorven waren.

Men heeft verfcheide reizen ondernomen , om
de Kaas te bereiden in de Holen van den Berg van
Senones , doch zonder een goeden uitflag ; doordien

de groote vogtigheid, die daar de overhand heeft,

ze geduurig deedt rotten. Deeze Grotten zyn

,

zo men de overleveringen van dat Land mag ge
looven, het Werk van de Romeinen j die de-

xelven uitgehouwen hebben j zo ten diende van
hunne Krygsverrigtingen , als om de ryke Zil-

vermynen te bearbeiden , welke men voorgeeft

dat, by hunnen tyd , die Berg in zyn boezem bc-

flotcn hield. De meeften van die Grotten ^ waar
van fommigen boven elkander zyn^ waren metHa>
mer en Beitel in de Rots gewerkt , en het blykt

dat zy met veel arbeid en koften gemaakt moe-
ten zyn. De ingang is eene ongeregelde ope-

ning , en , dewyl zy zeer naauw is , zo moet
men, om 'er door tp komen, met den Buik op
den Grond gaan leggen , en, dus tien of twaalf

Treeden voort gekroopen zynde , kan men op-

fiaian en bevindt zig in de ruimte. Men klimt

in deeze holen af met een Ladder, door Men-
fchen handen gemaakt , wiens geliouwene trap-

pen nog niet volkomen uitgefleeten zyn : vervol-

gens vindt men een Gaandery, boogswyze ge-
welfd ; die , van den ingang tot aan de Smeltery ^

VL Deel. Qq ^^ee-
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tweehonderd-negen Voeten lang is, vier VoetelS

en drie Duimen breed en veertien Voeten hoog.

Langs decze Gaandery , aan de regeer zyde

,

heelt men in de Steen een Goot gewerkt, die

het Water naar de Smeltery bragt. Aldaar be-

gint een Groeve , van honderd-een-en-twintig

Voeren langte, welke eindigt aan een Meir,

waar van men de wydte noch diepte nooit heeft

kunnen peilen. Aan de zyde, tegenover het

Meir, is eene andere Groeve, van honderd-

tien Voeten lang. Dewyl de Hand-Fiambou-

wen, welken ik mede genomen had om my in

deeze duiftere Spelonk te verligten, omtrent ten

einde waren, vond ik my, tot myn leedwe-

zen ,
genoodzaakt , om af te ftaan van het voor-

neemen , dat ik had om alles te bezien. Daar

zyn verfcheide zodanige holen in de Berg van

Senones : de Mynen aldaar moeten zeer ryk van

Metaal geweeft zyn, dat het Inkomen, daar van,

de groote koften heeft kunnen goedmaaken, wel-

ken deeze arbeid veroorzaakte: maar, het zy dat

deze Mynen uitgeput zyn , het zy dat men de

konft verlooren heeft om aldaar Metaal te vin-

den ; men denkt thans niet meer om 'er naar te

zoeken.

Hoewel de ICaazen
,
gezouten en bereid zyn-

de in de Grotten waar van wy geiproken heb-

ben, van de zelfde Stofte, van dezelfde figuur,

©p de zclilie manier gepeterfelied en gemaakt zyn ,.

-c„ .. al»

1
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als die van Roquefort , is het egter zeker i,d?it

deeze laatlle den voorrang hebben boren alle d^

anderen. De Kooplieden , die decze zoogen:aa,i5ï7

de Kaazen van Roqutfort koopen, hebben opge-

merkt, dat derzelver Korft witagcig was, dat di^^

ligtelyk bedorf , eii dat zy minder in ftaat war^tj

om vervoci-d' en lang bewaard te worden. ., Zy
hebben ook opgemerkt, dj5C óezelven,; na verr

loop van tyd , agt Ponden op de honderd i^i

zwaarte verminderden; daar die van Roquefort

j

in even veel tyds, niet meer dan twee Ponden

indroogen. -
>

.

Op zekeren afftand van Touloufe, en elders^

iyn. Landftreeken , daar de Melk der Kudden
die men 'er aanfokt^ , weinig of geen voordeel

toebrengt. Zou het niet moogfe^k zyn , om daar

Kaas van te maaken 'die eenigzins naar de Kaas

van Roquefort geleek ; met dié wyze van doen

jn 't werk te ftellen, welke wy hier afgefchetil

hebben ? Onze Grotten of Kelders zouden ons

kunnen verftrekkcn voor die vai^ Roquefort j

gelyk fommige Inwooners van den Larzac zig van

de hunne met goed voordeel bedienen. Waarom
zou men hier ^byna met een ontwyfelbaar verlies,

deeze lekkere Room vergaderen, die elders zoo

veele fchoone gedaanten aanneemt ? De oplet-

tendheid , om de Gaaven der Natuur te doert

gelden , dient om dezelven te verdubbelen.

Andere Weiden , dan die van Larzac , zullen

VI. Deel. Q^ 2 moM
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mooglyk Melk uitleveren , welke zo voof-*

treffelyk niet is , en bygevolg Kaas , die min-

der fmaakelyk is , maar niettemin zou dit een

nieuw Middel van beftaan verfchaffen. Ik zoud

my gelukkig agten , indien dit Vertoog , door

de in 't werk ftelling van zo dierbaar een

Konft te behouden , iets toebragt , om onder

ons het getal der nuttige Konften te ver-

grooten.

ZON-
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VARKENS -BLAAS.

O 0'WWo o Wist o WWo oo'Q0WW^

IEts, 't welk in eenig Lighaamsdeel , aan Men-r;,

fchen , die 't zelve dagelyks behandelen,

zeldzaam voorkomt , moet de opmerking na zig

trekken van alle Onderzoekers der Natuur; te

meer , wanneer zulks eenige aanleiding fchynt te

geeven , om Duifterheden op te helderen , o£

Zaaken, die in Gefchil ftaan en betwift worden,

eenigerraaate te beflilTen , ten minfte een der ftry-

dige Gevoelens meer waarfchynlykheid by te zet-

ten , dan hetzelve te vooren hadt.

Het Onderwerp, dat hier nevens op Plaat
XLIV is afgebeeld , fchynt my toe van zodanig

een aart te zyn. De Varkensblaazen worden

altydjZO dra zy uit de geflagte Beeften genomen

zyn, fterk met Lugt gevuld en dan toegebonden,

om ze, gedroogd zyndc, tot het digt binden

yan Potten en Fleffchen , en tot andere gebrui-

VI. Deel. Qq 3 ken,
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ken, te doen dienen. Indien 'er aan derzelve^f-

bodem een Opening was , die zig tot een Buis.

verlangde, gelyk in deeze Blaas, raoeft zulks zig

noodwendig altoos onder 't ophlaazen openbaa-

ren , niet alleen , maar het moeft ook in de ge-

droogde Blaazen zigtbaar zyn. Men weet on-

dertuflchcn door Ondervinding, dat die Blaazcu

b/na altoos rond zyn aan den Bodem zonder ee-

nig blyk van dergelyk Kanaal. De Varkenflager

,

wien zulks hier te Amfterdam in deezen Herfïl

voorkwam j merkte het als een byzondcrheid

aan, welke hy nooit meer gezien hadt, en wy
oordeelden het niet onaaa-dig, om in Plaat ver-

beeld te worden. •.

_ De Afbeelding (F/g. ï.) vertoont eene met

Lugt 'gevulde Blaas j die aan den Mond A is toe-

gctiündcn , als gewoonlyk. Men ziet ze hier

Vdin de zyde, zodanig dat B de boven- of voor-

li^ant in. een op de rug leggend Beeft, en C de

agrcr- of onderkant zy. . By D icomt uit den.

Bodem een aanhangzel of klein Blaasje voort, dat

by E vernaauwd wordt tot een allengs toeloopen-

deBuis, die.aart 't. endv by F,,,'met: een zeer

£yn puntje-.eindigt, .-Onder 't opblaazcn heeft men

Mict bemerkt, dat dit puntje eenige Wind uit-

liet , eïi ,dc Bha* is.-,, zonder 't zelve digc te .bin-

den, gelyk gewoonlyk vol Lugt gcbleeven, of

niet op eene kenheijke wyze verilapt. Niette-

min gmgde Lugt , zonder eenige.'.verhindering,

.A:"r uit
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pit de Blaas in 't kleine Blaasje, en verder in

dit Buisje, tot byna aan 't end toe, door; de-

wyl dit door het opblaazen van den Mond , hy
A, ook werdt uitgefpannen. De Buizen, die

de Pis^uit de Nieren in de Blaas brengen, zyn
in deeze Afbeelding met G , G , en de inplan-

ting van de eene,naby de Krop der Blaas, is mee
H aangeweezen.

De grootte van deeze Blaas is a5s gewoonlyk.

Ik meet delangte, vanA tot D, ongevaar een Ryn-
landfchen Voet of twaalf Duimen; den omtrek

overdwars, op 't dikfte , drie-cn-twintig Dui-

men, en derhalve de wydte BC ruim zeven Dui«
men. De v/ydte van het aanhangzcJ of kleine

Blaasje is i j- Duim, en deszelfs langtc , van D tot.,

E , ruim i Duimen. De langte van het gcheele

Buisje, gerekend van den Bodem der Blaas D,
tot daar het in een fyn puntje F eindigt, bevind

ik omtrent agt Duimen.

Niemand zal kunnen twyfelen, of dit Buisjï-,

EF moet het overblyfzel zyn van dat Kanaaly

't welk den naam van Umchus draagt ,• ^'in de
tweehoevigeBceften niet alleen pkats heeft, maar

buiten tv/yfcl dient , om in .derzelver ongeboo-

ren Vnugt het Water uit -de Blaas in de Allantois

te ontlaften. Immers, in de Vrugten van meeft

alle Dieren wordt dit Kanaal open gevonden , en

de tegenwoordigheid van een Vlies, 't welk tot'

ontvangll van de Pis fchynt gefdiikt te zyn, in

VI. Deel. Qq 4 der-
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derzelver Nageboorte , laat geen twyfel over j

omtrent deszelfs gebruik. Maar in de Menfche-^

lyke Vrugt heeft men dit laatfte met veel kragï

tegengefproken. Een der grootfte Ondeedkun-

digcn , de Heer Ruysch , hadt aan Verheijen
verhaald, dat wel vyftig Blaasjes van Menfche-

lyke Vrugten door hem ontleed vi'aren, zonder-

dat hy in eene derzelven eenige doorbooring oï

opening in de B.odem , noch eenige Buis ^ die

van daar ftrekte naar de Navel, hadt ku;inen

vinden.

Men heeft , derhalve , het gene in de Men-!

fchen met de Beeften, ten dien opzigte, overeen-

komftig is , veelal voor een Ligament of Band

gehouden $ ter onderfteuning van de Blaas : tot

dat eindelyk fommigen dit Ligament bevonden

hol te zyn , 't zy tot een Vingerbreed van da

BJaas af, 't zy tot aan de Navel toe ; van welk laat-

fte men naderhand gcfproken heeft als een gemee-

ne zaak; inzonderheid , na dat men in de Nage-

boorte van de Menfchelykc Vrugt ook een ^/-.

lantois^ (ofVUes tot het ontvangen van de Pis uit

het Blaasje van de Vrugt,) meent te mogen {tel-

len. Inderdaad, de grootile Ontleedkundigen zyn

hedendaags van dat Gevoelen, en onder dezel-

ven heeft de wydberoemde Heer Albinus,,

Hoogleeraar te Leiden, in een Vrugtje van ze-

ven Weeken duidelyk aangetoond, „ een Vaat-

„ je, dat men voor dp Jjnujws kan houden , in-
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» geplant in een byzonder Blaasje , van Ovaalo

„ figuur , grooter zynde dan de Pisblaas van

„ die Vrugc, tuffchen het Chorion QuAmnios ge^

„ plaatft en van alle kanten vry".

Deeze Hooggeleerde Heer vondt , nu eenige

Jaaren geleeden , in een Jongeling de Urachus

open , zodanig dat dezelve , door het opblaazeri

an de Blaas, insgelyks met Lugt gevuld werdt,

:ot drie Vingerbreedten boven de Blaas. Hy
vraagt; of deeze Buis van de Geboorte af open zy

gevvecft ; dan of ze door een Ongemak van de

Blaas weder open geworden , en dus na de Ge-

neezing gebleeven zy ? Doch meent hy , dat

dezelve, in de Vrugt doorloopende, naderhand

laraengegroeid , weder open kan geworden zyn

door llerke aanperfing van de Pis ("*).

Naderhand verhaalt die Heer ^ dat dit het

eenigfte Geval ware^ 't'welkhera van een open

Urachus in een volwallen Menfch is voorgeko-

men. Andere Schryvers geeven, wel is waar.

Voorbeelden op van uitloozinge der Pis door de

Navel, en brengen de Verftopping van de Urethray

of van de Krop der Blaas , als de oorzaak daar van

by. Fernelius fchryft , dat hem zulks is voor-

gekomen in een Man van dertig Jaaren , wiens

Navel , zo hy vernam , door het niet behoorlyk

binden van de Navelftreng by de Geboorte , al-

ty4

(*) beadem. Jnnot. Libr. I. Cap. VI. p. 30.

VI. Peel. Qq ^
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tyd eenige uitzypering was onderhevig geweefl:

;

weshalve de Uracluis, naar zya oordeel, in dec-

ze Perfüon nooit volkomelyk was te famen ge-

groeid of opgedroogd. Doch anderen fprceken

van eene Uitloozing der Pis door de Navel, zon-

der eenige blykbaare oorzaak te melden. Neg
andere Voorbeelden zyn 'er , dat men de Urachu:

by de.Ontleeding open gevonden heeft , in Kin-

deren van eenige Jaaren , en, dat dit in Volwafle-

nen ook meer waargenomen zy, fchync my te

blyken uit cene Plaat van Eujiachuis^ alwaar on-

der aan den Bodem van de Blaas zig een Treg-

terswyze uitpuiling vertoont, die blykbaar open

is afgebeeld.

De zonderlinge Blaas, die ik hier heb laaten

afbeelden, dient, meen ik, om het Gevoelen

van den Heer Albinus merkelyk te beveiligen:

want , hoewel dit Verfchynzel zeer zeldzaam

voorkwam , aan Menfchen , die dagelyks Var-

kensblaazen behandelen , heb ik 'er cgter federt

nog een gckreegen , waar van de Bodem in Fig-,

a.vertoond wordt, aan welke een dergelyk aan-

hangzel of klein Blaasje is, 't welk in een Buisje

uitloopt , dat zig omkromt en , veel langer dan

dat der andere Blaas, eindelyk aan 't end als te

niet loopt en verdwynt in eenig Vet. Een au-

d,ere Blaas heb ilc die byller groot , en aan wel-

ker Eodcm een Knobbel is als een Vuift, zonder

eenig Buisje: ook wordt my verhaald, dat der-
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celyke Uitzettingen aan den Bodem der Blaas

,

doch zonder Buisje, zeer gemeen zyn in de 0<7/?-

fnejche Jrlang-Ooren , een foort van Varkens , die

]ang op 't Schot leggen , en , door dit leggen

,

niooglyk hun Water langer ophouden dan de Var-

kens die men elders teelt. Immers hunne Blaas

is veel grooter , dan die der anderen ; ook vind

ik, dat in de Befchryving van de Zwynen of

Varkens j door de Heeren DEBuFtoN en Dau-
BEN TON , niets gemeld wordt van deeze omftan-

digheid , die zekerlyk in aanmerking zou zyn ge-

komen , in een Werk^ daar men de minfte by-

zonderheid , betretlende de Dierlyke Huishou-

ding, Levensmanier j uit- en inwendige deelen

deezer Beeften, niet onaangeroerd gelaten heeft.

Terwyl nu, in Beeften , die zekerlyk de Ura-

chts open hebben, en in welker Vrugt dezelve,

buiten alle tegenfpraak, tot ontlalting dient van

de Pis uit de Blaas in een byzond er Vlies der Na-

geboorte ; deeze Buis gemeenlyk zodanig famen-

groeit, ja, wegdroogt en verdwynt, dat men 'er

naauwlyks een voetftap van kan vinden, ja dat

zy zekerlyk digt is geflootenaan den bodem van

de Blaas; en dat in die zelfde Beeften, door ze-

kere toevallige Omftandigheden , die Buis we-

derom voor een gedeelte of byna geheel open

wordt gevonden ; zo zou men hier uit , in de eer*

fte plaats, beduiten kunnen:

Dat de afwezigheid van dit Kanaal in de Men-
VI? Deel. fchen
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fclien,of deszeifsgeheele toefluiting en verandering

in een Biind oï Lfgametif
,
geen reden geeft, om

deszelfs geopendheid tot doortogt van de Pis, in

de Menfchelyke Vrugt, te ontkennen of tegen

te fpreeken.

Ten anderen fchynt my het Gevoelen van den

Heer Albinus, dat dit Kanaal, eerft geflooten

zynde gevveeft, door fterken aandrang wederora

kan geopend wordeii; hier door een nieuwe kragt

te verkrygen: niettegenftaande de Heer H aller,

het veeleer als iets tegennatuurlyks fchynt aan te

merken, wanneer de XJrachus in een Vrugt open

gevonden wordt (*}. Jmmers de Heer Albi--

KUS merkt met reden aan, dat de Voorbeelden

ran Menfchelyke Onderwerpen, die geopend of

ontleed worden, zo klein in getal zyn ten opzigt

van 't geheele Geflagt der Menfchen , dat het

niet vreemd is, dat iets, 't welk zeldzaam voor-

komt , zelfs van een naarftig Ontleeder maar eens

waargenomen worde (f).

Zo dra het denkbeeld van de ontdekking deï

Menfchelyke y^//^«^o/j hadt plaats gegreepen, heb-

ben veelen niet getwyfeld vafi; te ftellen, dat die

het tweede Water uitleverde in fommige Baarin-

gen: doch anderen wederom, de zeldzaamheid

van dit tweede of laatfte Water in aanmerking

Tiecmendc , dat zelfs van fommigen geheel ontkend

werdCj

(*) Trccleü;. Academicce. Vol. V. P. 2. p. 375.

(IJ Acadm. Annot. Libr. III. p. 81.
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werdt, beweerden, dat zulks uk eene Ongefteld-

heid van de Baarmoeder kon ontftaan. De Heer

ÈLALLER erkende naderhand, dac de Ürachusin

de MenfcheJyke Vrugt eens door de Navel heen,

tot ver in de Streng , door een zeer ervaren Man^

^is agtervolgd ; doch hy fcheen nog te twyfelen

aan de beftaanlykheid van deA/hntois, dat is van

een byzonder Vlies, tot inneeming en bewaaring

van de Pis gefchikt in de Nageboorte ; zo dat hy
liever zoude denken , dat een gedeelte van de Pis

terug gevoerd , en ^een klein weinigje miffchien

in het Spongieufe geweefzel van de Streng uitge-

ftort werde ; om düt de Urachus niet aan de Pla-

centa toe fchynt te reiken (*).

Wy zien hier , welk een verandering daar om-

trent in Beeften, die zekerlyk zulk een Vlies

hebben, plaats^heeft. Wy weeten door Onder-

vinding, hoe fchielyk een fyn Buisje, dat hol is,

na het fterven geflooten wordt, en byna ver-

,dwynt. Maar, zou dat Vlies, indien het wee-

zentlyk in alle Menfchelyke Vrugten ware, de

oplettendfte nafpooringen van zo veele Ontleed-

kundigen hebben kunnen ontgaan? Dit is iets,

't welk ik niet durf bepaalen ; doch men moet aan-

merken, dat het klein getal der Menfchelyke

Onderwerpen , die. ontleed worden ^ hier nog

immer zo veel ter zaake doet.

H.
VI. Deel. WAAR-
(*) Primce Linea Pbyjiologia. Gotting. Anno 1747. p.

4Ö7.



WAARNÉËMiNGË]^
omtrent de

tiüGtSGESTELDHEID tC AmSTELDAMj

in Oktober 1761. iJ JU dO

Barometer.
\
Therm.

'smorg. 'smidd. 'sav.^mo. mi.av

Winds Streek.
jOTor/. 's mitld, 'sav

Weder.
Gefleldhtid.

.J

Held. wolk.— betr.

Betr. helder.

Helder.

Mift ,';vogt.

Helder.

Betr. helder.

Helder.
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Regen.
biiiji§

FJetr. regen.

jRege

Betr. buijis.

held.'

vorft.

Mift, regen,

Betr. •

Buijig.

Helder.

Hoogfte Thermometer gr. 6i\
Middelb £rr A7i

Laagfte Thermometer gr. 34 T
^^"^^^^^•Si-47z

gi". 34_/

WAAR-



WAARNEE MINGEN
omtrent de

LUG TSGESTELD HEID tC AmSTELDAM^

in November 1761.
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Lsagfte Barometer d. 28. 9
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VI. Deel. WAAR-



WAAR NEE MINGEN
omtrent de

Ijügtsgesteldheid te Amsteldam^

in December i'jói^



BLADWYZER.
A.

A ardagtige Zelfftandighe-
-^^ den kunnen Elektriek
gemaakt worden. 204.

Aarde. Derzelver Voeden-
de deeltjes worden in ie-

der Plant of iJoom opeen
verrchillende wyze be-
werkt naar den aart van 't

Gewas. 164, enz.

AcHERY (P, D'), Zyne
Proeven , dat het Zee«
V/ater in een digtgeftop.
ten Bottel , op een groote
diepte neergelaten, door
't Glas heen gedrongen
zy , onwaar of onffioog"^lyk

bevonden. 512— 542.
jEpinus. Deszelfs Proef-
neemingen met dea 7our-
malin, omtrent de Elek-
triciteit , verklaard. 121—
148, 200— 219,

Aftappingen van 't Water
eener Rivier verminderen
niet, maar vermeerderen
haare hoogte: 179. ten
2y dezelven verbaazend
groot waren ; 183. en dan
"og maar zeer weinig. 185.

Agricola. Zyn Gevoelen
' over den oorfprong der
Kaderfteenen en dergely-
ke DeliftofFen. 396.

Albinus. (Hoogl.) Zyne
onrdekking van iets, dat
naar de ^llanteis zweemt,
ineen iVienfchelyke Nage-
boorte. 606. De Urackis
door hem open gevonden
in een volwaiïen Menfch.
007. Zyn Gevoelen , om-
trent de oorzaak daar van,
bevefligd, door een zon-
VI. Deel.

derlinge Vertocning aati
_een Varkens-Blaas. ""620,

w'Alembert. Zyn toe-
paffing van de Rekening
der Kanfcn op de In-en-
ting der Kinderpokjes.
293— 304.

^/lllmtois in de Nageboorte
van de Menfchelyke Vrugt
OKtdekt. 606.

Ainfteldam. Waarneemingen
omtrent de Lugtsgelleld-
heid en de Ziekten aldaar,
in de Maanden January,
f'ebmary , Maart , 1761.
bl. 155—158. In ^pril,
Mey, Juny, 309-^14.
In July, yluqiijius. Sep-
tember ,459— 47o lu Ok-
tober, November, Decem-
ber. 6ï2— 614.

Armoniak Zout is een Men-
Üruum van 't Kwikzilver.
433- Het maakt met de
Subljmaat een Merkuriaa-
le Tinktuur. 441.

Afchtrekker of Afchfteen.
Zie Tourmalin,

B.

"Oaannoeder. Haare ge-
-L* Iteldheid in een zwan^

gere Vrouw. 475. Haare
werkzaamheid is tot los-

niaakingen uitdryving der
Nageboorte noodig en
dikwils genoegzaam. 479,
Bed zal men de Tekenen
daar van afwagcen. 481,
Ten zyin eenige dringen-
de Omftandigheid. 482.
Infpuitingen zyn in de
Miskraamen dikwils nut-
tig. 495.



BLADWYZER,
Bacon. Zyn Waarneeming

omtrent het Vuuren der

Zee by nagt. 4.17.

Barnfteenen dergelyke Stof-

fen zyn p/MJ-EIektriek,en

waarom, 12Z,

Belladona. Dit Kruid aange-

preezen als een zeer krag-

tig Specificum tegen de

Kanker, 316. Uitwerking

yan deszeifs gebruik in de

Mond en Keel. 319. Dee-
ze is niet in alle Geitellen

de zelfde. 322. Dit Mid-
del is kragtiger dan de Ci-

CMta. 325. Voorbeeld daar

van. 331. Het kan met
dezelve teffens gebruikt

worden. 338, 342. Ma-
nier om de Tinktiiur van

iie/Wo;ia te bereiden. 343.
Wanneer, waar.en hoe liet

te vergaderen of te pluk-

ken. 347. Het Zaad is

een doodelyk Vergift. 348.

Bknvenuti. De nuttigheid

van het te Paard ryden

door hem onderzogt, 499
— Sri.

Bkunouilli, Zyn Rekening,

ten opziet van 't Gevaar

om door deKinderpokjes
tefterven, getoetü. 2S>8.

B E R T R A N n, Zyn gevoelen

over den oorfprong der

verfteende Zee - Schepze-

len. 393.

Blaas van een Varken. Zeld-

zaame Vertooning daar

aan. 603, enz.

Block (van DEI;?) Dr. Zy-

ne Waarneemingen om-
trent het inwendig ge-

bruik der Middelen tegen

de Kanker in het Borft.

315— 329.

BoERHAAVE, Zyn BcrFgÈ

van de Geneezing eener
Venus - Ziekte , die voor
Kwikzilver niet wyken
wilde. 328.

BoYLE. Zyn gedagten ovet
het Vuuren der Zee. 415.

Brand of Roeflig Koorn

,

moet van het Zwart, of

vermolfemd Koorn , wel
onderfcheiden worden.

357.
Bkaun (J. A.). Zyne Waar-

neemingen omtrent de

zwaare Koude te Peters-

burg. 67— 73. Zyu Ver-

toog aan de Akademie
over 't bevriezen en üyf
worden van 't Kwikzilver,

door konftig verkreegen

Koude, 74— 115.

C.

CAILLE CAbt DE la).

Zyn Waarneemingen
der Verfchyning van Ve-
nus in de Zon. 305.

Caprificatieof Rypmaaking
der Vygen in de Levant,
befchreeven. 277—29^.

Cavendish (Lord). Zyne
Waarncemlng van een

Stroom der ElektriekQ

Vloeiftoffe in 't Lugtledi-

ge. 124.

Cicuta of Dolle Kervel. Haar

kragt tegen de Kanker be-

vefligd. 323 , 326. In

welk foort ivan Kanker.

327. Zy wordt by de Bel'

ladona gebruikt. 338. Haar
goede uitwerking in de

Klierverhardingen. 349.

Inzonderheid tegen het

Scrofuleus Venyn. 353-

De Heer Stöuck pryll

baar
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tianr hemelhoog. 467.
Twyfelingen daaromtrent

geopperd. 469
Colli G NON. Zyn Wanr-
neemingen omtrent de

kragt van de Belladona.

341.
CossfGNY CD".). Z)eszelfs

Proefneemingen ter ont-

dekking of het Zee Water
door Glas kan dringen.

512— 542.
D.

'

Dampkring.Deszelfs hoog-
te waarfchynlyk be-

paald. 249.
Bonderbiiy (zwaare) in 't

Jaar 1759 in Engeland.
Derzelver' wonderbaare
uitwerkingen. 260— 265,
Die van verfcheide Don
derdagen in en hyAmfter-
dani, in 't Jaar 1761. bl.

3^3, 314.
Briehoeks-rekening. Derzel-

ver Uitvinding en Vorde-
ring. I. (Klootfcbe) op-
gehelderd door eenigeAI-
gebraifche Voorflellen. 5
-58.

Dyken der Rivieren, hoeda-
nig behoorden te zyn. 195.

E.

Elektriciteit (plu; en mi-

nus- ). Wat men 'er

door verftaa. 122. Alge-

meene Grondfteliingen

daar omtrent. 136. De
p/wj-- Elektriciteit kan in

viinus , en de minus- in

plus veranderd worden
door Hitte. 138, enz. Ooic
door Wryving der Opper-
vlakten van de Ligh^a-
men. 200, enz. Ook door
Vi. Deel.

den Wind met een Blaas,

balg gemaakt. 209.
Elektrieke Vlocifiof. Haar

koers kan veranderd wor-
den door Hitte; 138. door
Wryving; 200. door den
Wind of beweeging der
Lugt. 209. Zy gaac door
alleLighaamcn heen. 217.

Zy is overal door den
Aardkloot en Dampkring
verfpreid 218.

Elektrikaale Proefneemin-
gen, 121,200.

EuLER. Zyn Voorftel om
de verandering der Mis-
wyzingen van 't Kompas
te verklaaren. 445.

F.

FR ANK LI N. Zyn Stelling

ten opzigt van de on-
doorloopbaarheid vanGIas
voor de Elektrieke Vloei-

ftof, betwift. 129.

G.

GA E A y E. (Graaf D E la)
Nieuwe Manier om de

Metaalen te ontI)inden

,

door hem ontdekt, 42S.
Verder agtervolgd. 433,
enz.

Geeften (allerley Zuure)
brengen Koude voort: 106.
ook de brandbaare , die
zig met Sneeuw, onder 't

fmeltcn , vermengen kun-
'

n^n : 107. niettegenftaan-

de deeze het Water ver-

warmen. 108,

Gennete. Deszelfs Proef-

neemingen over den loop
der Rivieren. 177— 199.

Geoffroy. Zyn denkbeeld
van de Belladona. 332.

Gczigtkunde. Een Voor-
Rr 2 Ü4



BLADWYZER.
ftel daar van verklaard.

Ülas IS met ondoorloopbtiar

voor de Elektrieke Vloei-

ftof. 129, 130. Het kan

van minus plm Elektriek

gemaakt worden. 205. Ver-

fchil tLiflchen dof en gepo*

lyft Glas ten dien opzigte.

206. Of het Zee Water
door Glas Iieen kan drin-

gen , in verfcheide Proef-

neemingenonderzogt. 512

—.542.
Glas- en Barnfteen- Elektri-

citeit, waar inverfchillcn-

de. 122.

GoDEHliU DE RiVILLE.
Zyn Vertoog over 't ryp-

maaken der Vygen in de

Levant. 277— 252.

Grotten van Roquefort Der-

zelver koelheid. 584, 586-

Zy dienen om de Kaas te

Zouten en ryp te maaken.

594. Andere Grotten daar

toe ook bekwaam. 597.

Anderen door te groote

Vogtigheid onbekwaam.

599-
GuETTARD. De oorfprong

der Lely- en Sterre -Stee-

nen, als ook die der Ra-

der- of Rolfleenen, door

hem opgehelderd. 3ö9—
399.

H.
HALLEY. Zyne Scellin-

gen ten opzijjt van de

Vuurige Vcrhevelingen

onderzogt. 250,254. Zy
ne Theorie om de Ver-

andering der Miswyzing
van 't. Kompas te verkiaa-

ren s verbeterd. 445. Fou-

ten, in zyne Kaart des

Miswyzingen , aange-

toond. 447.
Hamel (du) du Monceau.

Uittrekzel uit zyn Werk
over den Landbouw, wei.

gens het Voedzel der Plan-

ten. 159— 176.

Har iïM BERG. Zyn Gevoe-
len over den oorfprong
der Lelyfleenen. 398.

H o F F M A N. Zyn Proefnee-

niingfin, over de veelheid

van Armoniak-Zout, die

in Wyngeell fmelten kan,

getoetft. 440.
Hout kan Elektriek ge-

maakt worden. 145,204.
Huid. Zeldzaame verande-

ring van derzelver Kleur
in een Negerin. 116. Zy
wordt in de Negers door
't branden wit. 119.

I.

Infpuitingen inder>aarmoe-
der aangepreezen. 495.

K.

Kaas van Roquefort, een
der voornaamflen in

Vrankryk. 575. Hoe de-

zelve gemaaktworde. 587,
enz. Hoe men ze in de
Grotten plaatze en dus ter

verzendingegereed maake.

594. Groot Vertier dee-

zer Kt.azen. 596. Zy wor-
den ook op andere plaat-

fen nagemaakt en in an-

dere Grotten 597, enz.

Doch die zyn zo goed
niet. 601.

Kanker in 't Borft. Gebruik
van de Belladofm daar te-

gen. 316. Gebruik van de

Cicuia daar tegen. 323,
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Ï3e omflandigheden ver-

eifchen de een of r'e an-

dere. 328. Proefneemin-

gen omtrent de Belladona.

332, 342. De uitwerking

der inwendige Middelen
op de Kaiiker in twyfel

; getrokken. 469.
Kanfen (Rekening der) op

de Inenting der Kinder-
pokjes toegepafl. 203—
304-

Kinderpokjes. 't Gevaar om
van de natiiuriyke te rter-

ren, met dat van de In-

enting vergeleeken. 294.

Verkeerd denkbeeld daar

omtrent aangetoond. 299.
Door de In-enting is men
ongelyk minder gevaar on-

derhevig. 301. Zy wordt
leeds ook in Vrankryk
met goeden uitflag in 't

werk gellcld, 302. Aant.

Klinkenrekg. (D. ) Zyne
Aanmerkingen omtrent
het berekenen der Ver-
fchyning van Venus in de
Zon. 59— 66.

ivlootfche Driehoeks- reke-

ning. Derzelver ophelde-

ring door de Algebra. 5
-58.

Knollen, in een Land gezaaid,

bevorderen de teeling van

Tarwe. 175.

Kompas. Zie Miswyzing.
Kompaflen; Hoe derzelver

Naalden Zeilfteenkragtig

te maaken. 273.

Koper ksn door onzydige
Zouten {Salia nemra~) ont-

, bonden worden. 432.
Koude. Hoogfte trap der

Natuurlyke is onbepaald.

75 > 76, 85. Manier om
VI. Deel.

denzelven te vergrooten.

78, 83- Ongemecne vef-

grooting. 86. Welke mid-
delen beft daar toe zyn.

104, iio. Ey welke gele-

genheid. III.

Kraamvrouwen. Nieuwe Ma-
nier om dezelvcn van de
Nageboorte te verlofTen.

471—498.
Kwikzilver' wordt door kon-

ftig verkreegen Koude on-
beweeglyk : 82. ja tot een
vail en uitrekbaar Lig-

haam. 84. Welk foortvan
Kwik daar toe te verkie-

zen, 91. Deszelfs Zwaar-
wigtigheid wordt 'er zeer

door vergroot. 98. De
trap van Hitte , op wel-

ken het kookt, verbeterd.

113. Het kan doorArmo-
niak-Zout ontbonden wor-
den. 430. Merkuriaale
Tinktuur dus daarvan ge»

n>aakt. 433.
L.

LAMRERGEN. (Prof.) Zyn
Uitvinding en Waar-

neemingen omtrent de
Bellndona, getoetft. 317,
325, 335, 340.

Landbouw. Deszelfs verbe-
tering door de Heeren'
TuLL en DU Hamel. 160,

173, 175.
Lelyfteenen

, ( Encrinües. )

Hunne befchryving. 391.
Waarfchynlyke oorfprong
derzelven. 393, Andere
Gevoelens. 396.

Levret. Deszelfs Vertoog
over de Manier om de
Kraamvrouwen te verlos-

fen van de Nageboorte.
471— 498.
Rr 3 Lig"
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Lighaamen, die de Elektric-

ke Vloeiftof ontvangen,

zyn plus- , die ze meedee-

len minus- Elektriek. 122.

Men kan die Staaten naar

believen vciwiirelen.204.

DeMiddclftof, diedezel-

ven omringt , houdt 'er

de Elektriciteit in, dat is,

maakt ze Elektriek. 128,

218.

Lighaams-oefening zeer nut-

tig en noodig ter Gezond,

heid. 5CO. Die van hecte

Paard ryden is een der bes-

ten. 502. Dezelve gcneefl

vccle Kwaaien. 504. Waar-
neemingen daar omtrent

noodig. 507.

Licht , dat zig in Stormwin-
den cfOrkaanen vertoont,

komt van een Stroom der

Elektrieke VloeifiofFe in

deLiigt.2i3.Waarneemiii-

gen omtrent het Licht, 't

welk het Zee -Water by

nagt uitgeeft. 407—427.
LisTER. Zyn Gevoelen over

den oorlprong der Rader-

en Roifteenen, 397.
LogaritbimtS'T^Mcn. Der-

zelver Uitvinding. 3.

Liigt , bewoogen zynde ,

maakt de Lighaamen E-

lekiriek. 212. HeeteLugt
meefl; 210. Haare dunte

op groote hoogten boven
den Aardkloot. 249,251.

Lugtledige. Stroom van de

Elektrieke Vloeiftof daar

in waargenomen. 124.

Luin. Zyn Gevoelen over

den oorfprong der Rader-

en Roifteenen, enz. 397.

M.
"jVjACQUEu. Zyne Aanmeiv
-'-*^J- kingen omtrent een

nieuwe Klanier van de Me-
taalen te ontbinden. 428
— 443-

Magnceten door Konfl: te

maakeh. Nieuwe Manier
daar toe voorgefteld. 265
— 276. Kragt der Artili-"

cieele Zeilfteenen verge-

leeken. 272 ,273. Hoe de-

zelven hunne Kragt te be-

v/aaren. 275.

Makcokelle. Deszelfs Ver-
toog over de bereiding van
de Kaas van Roquefort.

573— 602,

Masteau. Zyn Berigt we-
gens de Geneezing van een
Kanker in 't iJorft door 't

gebruik van de Belladona.

330— 348. Zyn Verhaal
van de uitwerking der Dol-

le Kervel in de Klierver-

hardingen. 349—354-
Metaaien. Trappen van Him

te op welken zy vloeibaar

worden. 96. Nieuwe ma-
nier om dezelven te ont-

binden, en Aamnerkingen'
daar omtrent. 428 — 443.

Merkuriaale Tinktuur , ge-

maakt door middel van
Sublimaat en Armoniak-
Zout, 433. 441. Onder-
zoek derzelve en verge-

lyking met de gewoone
So'iutie derKwikin'iZuur'
Van Zee-Zout. 434. Haa-
re EiLienfchappen. 443.

Middelflof, die de Lighaa-

men omringt , maaktze E-

lektriek. 218.

Miskraamen. Uitdryving of
Afhaaling der Nageboor-

te
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, te in dezelvcn. 494.-498.

Miswyzing van 't Kompas.
Tafel derzelve in dcmeell
bevaren Zee en op den te-

genwoordigen tyd. 448,
enz. Verandering der iilis-

wyxinge te Parys. 457.
Misvvyzingen in de Noor-
der-Oceaan, 458.

MoNKiEK. Deszelfs Proef-

neenüng op de Elekti iciteic

der Lugt, verklaard. 213.

MontreuU. Opkomlt en vor-

dering van de Tuinier-

konfl aldaar. 144.

Horton. Zyn Berigt we-
j;ens ds Geneezing eener

kooris , die voor Kina
niet wyken wilde. 329.

MoUNTAIKE en DoDSüN.
Hunne Tafels der Misvvy-

zingen van 't Kompas in 't

Jaar 1756 , met het ver-

fchil in twaalfJnaren. 448,
enz. Gebruik dier Tafe-

len. 454.
MusscHENBROEK. Zyn gedag-

tcn over 't zien der Voor-

werpen met een of met
beidt; Oogen. $51. Met
die van LE Clbuc overeen-

gebragt. 557.
N.

^]agebüOlte. Nieuwe Ma-
^ nier om de Kraam vrou-

wen van dezelve te ver-

ioflen. 471. enz.

Negerin. Zeldzaame veran-

deringvan kleur in dezel-

ve. 116.

NoLLET, Zyne Waarnee-
mingen omtrent het Vuu-
ren van 't Zeewater , by

naf;t, ter toets gt-bragt.

407— 427.

VI. De£L.

O.
Qogen. Of de Ziel de in-
^^ drukking ontvange van

de Beelden der Voorwer-
pen, die in een of in bei-

den getekend zyn. Proef-
neemingtn daaromtrent.

544, enz. 't Schynt dat
.^en zelfde Voorwerp mzas
in één Oog een kragtige
aandoening maake. 550.
Bewys daar van , door het
befchoHwen van diieifuk-

ken Lint, end aan endge-
plaatft. 552, 50S. Zo dat

iK't ééne Oog ten opzigt
van Voorwerpen , welker
beelden op overeenkom-
flige deelen der Netvlie-

zen vallen , onwerkzaam
en als in rufie is, 571. -En
dit zal de reden zyn, dac
wy, met de Ueide Oogen
te gelyk , de VoorAverpera
enkeid zien. 543.

Oppervlakten der Lighaa-
men.ruuw of gepolylt,heb-
ben verfchil lende Vermo-
gens ten opzigt van de E-
lektricjttit, zo wel alsvart

't Licht en Vuur. 206.
'

Overürooming der Rivieren.
Haarcoorzaaken. 169,192.
Hulpmiddelen. iy4, enz.

P.

paard {Ryden te). Deszelfs
L nuttigheid onderzogt.

499— s'ii'

PerfiKcn tegen Muuren te
teelen. Oorfprong van die
Uitvinding, te MontreuU.
150.

Petersburg. Waarneemingen
omtrent de zwaare Koude,
in de Winter 1759 en 1760.
bl- 67— 73-76. De Koude
Rr 4 al.
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aldaar door Kond verkree-

gen , doet de K\A'ik bevrie-

zen. 81,84. Dit zou ook
elders kunnen gefcRieden,

in Europa, ili. ^ant.

P/&o/pion«. Deszelfs aart.424.

Placenta. Zie Volger of Na-
geboorte.

Planten. Onderzoek of de-

zelven alle een zelfde of

ieder Soort een verfchil-

lend Voedzel uit den

Grond haaien. 159, enz.

Het eerfl:e is waarfchyn-

lyklt. 163. Proefneeming

om het te bewyzen. 166.

Tegenwerpingen opge-

loft. 167, enz. Gevolg-

trekkingen. 172. Verfchil

der Planten. 173,

PoNTEDEu.'i. Zyn Gevoelen

omtrent de reden der Ca-

pr:fictttie wcderlegd. 290.

Pringle (Dr.) Zyn Aan-

merkingen omtrent de Ei-

gtnfcha'ppen der Vuurige

Verheveiingen. 238, enz.

il.

Eaderfieenen {TTcchi'.es;.

^ Dtrz'-lver btfchryving.

391. Waarfchynlyke oor-

fprong. 395. Andere Ge-

voelens. 390-

Rivieren. Pioefneemingen

over derzelver loop , en

de middelen tot voorko-

ming van Overftroomin-

gen. 177— r59-

P.olüeenen ,
(EntrocLi) Der-

zelver befchryvin^'. 391.

Waarfchj'nlykeoorfprong.

395. Andere Gevoelens.

396.
Roquefort, een Dorp inVrank-

ryk , naby de Grenzen van
Languedok. 582. Deszelfs

Grotten , daar de Kaas

haare laatde bereiding in

l^rygt. 583. Deugd eri

groot Vertier van de Kaas
van Roquefort. 59^5 , 597.

Roy. (le) Zyne AVaarnee-
mingen omtrent het Licht,

dat het Zeewater by nagt
uitgeeft. 407—427.

Pv.ydcn. (ie Paard) Deszelfs

nuttigheid onderzogt. 499
— sii. Waarneemingen
daaromtrent noodig. 507.

Ryn. Deszelfs loop be-

fchouwd. 170,189. Mid-
del om de Üverftroomin-

gen van die Rivjer te be-

letten. 191.

s.

Salpeter-Geeft.met Sneeuw
gemengd , brengt de

zwaarrte Koade voort, 88.

Scheerling of Dolle Kervel.

Zie Cicuta,

Schaapen. Menigte dcrzel-

ven in eene Landflreek
aan de Grenzen van Lan-

gucdok.577. Behandeling
derzelven. 578. Hoeveel-
heid van Melk die zygee-
ven. 581. Manier om daar

Kaas van te maaken. 588,'

enz. Nakookzels van de
Huy. 590. Aantek. Deugd
van dteze Kaas. 595. Zy
is beter dan die van ande-

re Flaatfen,* 't welk varr

de hoedanigheid der Grot-

ten , daar men ze in zout

en ryp maakt , fchynt af

te hangen. 601.

Senones. ( l'ierg van ) Zeld-

zaameGrotten daar in. 599.

Short. Zyn Waarneeming
omtrent een Metaaleii

Spiegel tegen 't Vuur ge-

field. 206.

Si.
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Siberië. De natiuirlyke Kou-

de aldaar zeer groot. 75,

76.

Sinus- en Tangens -Tuiden.
.Derzelver Uitvinding. 2.

Sneeuw is beter dan ge-

ftampt Ys tot het vermeer-

deren der Koude. iii. Al-

le Vogten , die dezelve

doen fmelten en 'er mee
vermengen .breagen Kou-
de voort. 107.

Sterk Water is dienflig tot

vermeerdering van de
Koude,- 104. beter dan
Vitriool-Olie. 105.

Sterrekundige Voorfrellen

door de Algebra opgeloft.

9-58.
Sterreüecncn. ( ^/Jerics )
Derzelver befchryving.

390. Waarfchynlyke oor-

fprong. 393. Andere Ge-
voelens. 396.

S T ö R c K. Deszelfs nieuwe
Waarneemingen omtrent

de nuttigheid van de Dol-

Ie Kervel tegen de Kanker
en veelerley andere Kwaa-
ien. 463, enz. Aanmer-
kingen daar tegen geop-

perd. 469.

S T R u I c K. Zyne Ophelde-
ring van de Klootfche

Driehoeks- rekening, i.

Zyn Berigt wegens de

Waarneemingen der Ver*
fchyning van Venus in de
Zon, 304.

Subiimaat, (bytende) Haar
vermenging met Armo-
niak- Zout. 437. Hoeveel
'er van in Water fmelte,

pnderzogt. 438. Hoeveel
in Wyngeeft. 440. Dan
VI. Deel.

kan daar nog veel Armo-
niak-Zoutin fmelten. 441.

T.

Tarwe -Graan is verfchei-

de Ziekten onderhevig.

356. Devermolfemingvan
hetzelve nagefpoord.357,
enz. Proefneemingen om-
trent derzelver oorzaak.
36J— 375- Middelen daar
tegen. 377. Verfcheider-
ley bereidingen van het
Zaad -Koorn. 380 Tegen-
werpingen opgeloft. 383.

Thermometers hoe te maa-
ken tot de bevriezing van
't Kwikzilver. 81 , 87.
yhnt. De Kwik daalt 'er

niet altyd regelmaatig in.

89. 't Verfchil van Glas
doet weinig ter zaake, dat
van't Kwikzilvcr veel. pr,

Die met Wyngeeft zyn
dienftig om de Koude af

te meeten , als de Kwik
bevriett. 103. Reden, dat

de Kwik daalt in een war*
mer Lugc, onderzogt. 103.
Trap van Koude, op wel-r

ken de Kwik tot bevrie-

zing gebragc kan worden.
III. Punt der Kooking
van de Kwik vaftgefteld.

113. Die van de vloeijing

der iVletaalen, verbeterd.

97.
Til LET. Deszelfs Ver-

handeling over de Oor-
zaak, die de Tarw in den
Haim bederft en zwait
maakt. 355—388.

To-jR. (du) Zyn Verklaa-
ring van een Voorftel dex
Gezigtkunde. 543—572.

Tourmalin of Afchtrekker.

Stee-i
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Steen dus genaamd. Des-

zelfs befchryving. 133. en

Aantek. Pioefneeniingen

met denzciven ten opzigt

van de plus- en minus E-

lektriciteit. 131, enz. Zyn
«flttü^r/y^-e (laai. 137. V^er-

andering daar in door Hit-

te voortgebragt. 138. Ook
door Wry ving. 201. Zyn
verfchil van andere E!ek-

trieke Ligliaamen. 204

,

216. Uitwerking van de

Lugt , of Wind , door

blaazen daar op 209. Zyn
jniddelbaare of neutraale

ilaat. 212. Zyn overeen-

komfl met den Zeillleen.

ai6. Sterk Vuur beneemt

hem zyne kragt t'eene-

maal. 217.

TouRNEFORT. Zyn Berigt

van de Rypniaaking der

Vygen in de Levant 279.

Tuinierkonft. Derzelver op-

komd en vordering te

Montreuil. 149.

U.

TJrachus. Dezelve vordt in^ de Menfchen ook, doch

zeer zeldzaam, open ge-

vonden tot aan de Navel.

606. In de Heeften wordt

zy door toevallige oorzaa.

ken tot een gvooti wydte

uitgezet , daar zy anders

indezelven zowel gefloo-

ten is als in de Menfchen.

609. Derhalve moet de

gellootenheid van dezelve

niet doen denken ,dat hic

een enkel Ligament, zon-

der doorp,ang of liollig-

lieid, geweeft zy. 6i'>.

Varkens - Blaas. Zonder-
linge Vei toon ing daar

aan. 602, enz.

Veniis in de Zon (Verfchy-
ning van) Aanriierkingeii

op het berekenen derzeU
ve. 59. Tyd der Verfcby-
ning te Leeuwaarden. 65.

De Verfchyning waarge-
nomen door den Abt de
LA Caille. 305. Tyd des

Uitgangs door verfcheide-

nc. 306. Berekening der

middeüyn van Venus.307.
ViAKELLi. Vuuiing der Zee

by nagt door hem aan
Lichtende Wormpjes toe-

gefchrecven. 418. Geftal-

te van die Diertjes. 423.
NadercOntdekkingen dien

aangaande. 427.
Volger. Bepaaling van het

tydftip, dat tot deszelfs

Afhaaling dienftig is. 478.
Kentekenen daaromtrent.

4!;o. De verhaafting is

fomtyds doodelyk ; fom-
tyds noodzaakelyk : 4.82.

inzonderheid wegens de

Eloedftorting. 483- Ver-

fcheide Omftandigheden
aangaande de plaatzing

van den Volger. 487. Het
fcheuren der Vliezen hoe
voor te komen. 490.

Voorzorg in de Afhaa-

ling, .indien de Streng te

zwak is of gebroken. 491.

Manier om de uitdryving

te bevorderen van de Na-
geboorte der Miskraamen,

ïn de eerfte Maanden der

Zwangerheid. 494, enz.

Vooittteiing(Vermogen tou)
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wordt door de Cicuta be-

vorderd , volgens Störck.
: 466, 467.
"Voorwerp , met één Oog be-

fchouwd, verandert, vol-

gens den HeerMu.sscHEN-
BROEK , van plaats , wan-
neer het met de beide Oo
gen gezien wordt ; volgens

LE Clerc niet. 551, Dee-
ze Waanieemingtn , hoe
fchynllrydig ook, kunnen
overeen gebragt worden.

557.
Vuurbal, die zig in Enge-

land vertoond heeft in 't

Jaar 1758. Berigten dien

aangaande. 220, enz. Aan-
merkingen daar omtrent.

238, enz.

Vuurige Verhevelingen fchy-

nen geen Dampen te kun-
nen zyn uit hetAardryk.

249, 254. Ook fchynen

zy zeer zelden op hetzel-

ve neer te komen. 255.
JVliffchien dienen zy om
den Dampkring te zuive-

ren. 257.
Vuuring der Zee. Waar-

fchynlyke oorzaaken daar

van. 418, 424,4.27. Zeidzaa-

me Waarneeming te Ka-

dix. 416. Ook indeOoft-
zee en elders 419.

Vygeboomen. (Wilde) Der-
zelveryrugten.278. Vlieg-

jes daar in voortkomen-
de. 281. (Tamme) Der-
zelver Vrugten zeer ver-

fchillende. 286. Twee
Soorten vereifchen de Ca-

prificatie maar, en waar-
tom. 287. 't Gevoelen van
PoNTEDERA wcderlcgd.
290.

VI. Deel.

Vygen. Manier van derzel-
ver Rypmaaking in deLer
vant. 277— 292.

W.
WT'aarneemingen omtrent
^^ de byfterzwaare Kou-
de te Petersburg, in den
Winter van 1759 en 1760.
bi. 67 — 73.

Water wordt door bymen-
ging van Wyngeeft ver-
warmd. 109, Door die van
Oliën en vlugge Geeften
niet, iio. Water, daar
Armoniak-Zout in gefmol-
ten is, kan nog veel^Su-
blimaat ontbinden. 4^4.

WiLsoN. Zyne Proefnee-
mingen ten opzigt van de
plus- en wn'fiMj- Elektrici-
teit. 121—148,200—219.

Wind. Deszelfs uitwerking,
in deLighaamenElektriek
te maaken. 212.

Wyngeeft , daar Sublimaat
in gefmolten is , kan een
groote veelheid Armo-
niak-Zout ontbinden, 441.

Y.
"V"s is een weezentlyke
-- ftremming der Vloei-
üofFen. 94. Alle Metaa-
len zyn Ys , zo wel als

Wafch, Smeer, enz. 96.
Het Kwikzilver wordt Ys
door eenzwaaren trap van
Koude. 96. Geftampt Ys
daar toe dienftig : 78. doch
Sneeuw beter. iii.

Ysdammen in de Rivieren.
Derzeh'cr uitwerking.197.

Yzer kan door onzydigèZou-
ten ontbonden en in Wai
ter fmekbaar gemaakt'
worden. 431.
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Zee. Derzelver Vuuring of
lichtende Stippen hy

nagt, naaiuvkeurig waar-

genomen. 408. Ook in

Water , dat verfch uit Zee
gehaald is. 412. Op zeke-

re tyden komen zy meer
voor dan op andere. 414,
Gevoelens daar omtrent.

415, 418. Zy komen ook
door bymenging van Gees -

ten voort. 421. De oor-

zaak toegefchreeven aan

€ene Phofphorieke Stoife.

424. Reden daar van. 425.
Anderen hebben 'er Üch-

tendeWormpjes of Diert-

jes in ontdekc. 418, 427,

Zee • Palmboom. Een zon-

derling; foort van Plant-

dier. 392. De Afbeelding

verklaard. 399.

Zee-Water. Twee Jefuiten

hebben verhaald , dat het

door Glas heen gedron-

gen ware in een digt ge-

kurkten Bottel. 515. Een
ander dat men zodanig

een Bottel geheet vol had

opgehaald. 534. De Proef-

neemingen op nieuws daar

omtrent in 't werk gefield,

toonen deonmooglykheid
daar van aan 517, enz.

jZee Zout. Deszelfs Zuur
maakt vierderley Solutiën
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Van 't Kwikzilver. 434.
Zeiltleenkragt. Manier om

dezelve gemakkelyk mede
te deelen aan regte ea
kromme Staafjes Yzer.
246— 2 76.

Zout is ten uiterfte dienftig

voor het Wolvee. 580.
Hoeveelheid!, welke zy
noodig hebben. 579.

Zouten (Onzydige of Neu-
traale ) kunnen dienen om
de Metaalen te ontbin-

den. 429. Voorbeelden
daar van in 't Kwikzilver:

430. in 't Yzer: 431. in

't Koper. 432.
Zwart , of vermolfemd

Koorn. Een Ziekte van
de Tarwe- 357. Verfchil-

lende Gevoelens daar over.

358— 360. De weezent-

lyke oorzaak opgefpoord.

361. Procfneemingendaar
omtrent. 362, enz. Zy
fchynt uit befmetting van
het Stof der bedorven
Graankorrelen te ontüaan.

369, Nader Proeven. 370.

Nog andere rin een Tuin
gedaan. 373 Klugtigetrek

den Kaïthuiferengefpeeld.

375. Middelen opgezogt

tegen deeze Kwaal. 377.
Aanmerkingen daar om-
trent. 380. 'legenwerpin-

gen opgeloft. 383.

gladz, 305 , in het Tafeltje , onder Lengte van Vernis,

moeft Tek. Gr. liaan, in plaats van Sek. Gr.
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