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E R I G T
VAN EEN MENIGTE VAN

PROEF NEEMINGEN
MET DEKAMFER

OP VEELERLEY DIEREN

IN 't WERK GESTELD,

door den Heer

VINCENTIO MENG Hl NI.

(Cominent. Acai. Bonon. Tom, III &IV. p. 31a & 199.)

ONder de Geneeskundigen heeft de kragt,

welke de Kamfer boven andere Middelen,

zou hebben tot Geneezing van de zwaarfte en an-

ders ongeneesbaare Ziekten, federt langen tyd het

Onderwerp uitgemaakt van Gefchillen, die nog
niet genoegzaam zyn beflift. Veele Geneeshee-

ren, zo wel van de oude als laatere tyden, zyn
van gedagten geweeft, dat de kragt van dit Ge-
neesmiddel daar in beftaa, dat door hetzelve het

Bloed en alle Sappen verwarmd , ontbonden en
in fterke beweeging gebragt worden. De Ou-
den waren voor de al te heete Eigenfchappen der

VIII. Dzel. A Kam»



£ pROEFNEEMINGEN MET DE KAMFER

Kamfer zo bevreesd, dat zy die Drogery, naar

Hoffmans Berigt , maar zeer zelden , en 'm

kleine veelheid voorfehreeven onder de Genees-

middelen, Crato onderwond zig niet, dezel-

ve, ook in de fterkfte Menfchen , tot boven de

drie Greinen te gebruiken. Laatcre Autheuren,

en zelfs de geleerdftc Mannen onder hun, gelyk

Boeiuiaave, Geoffroy, Jüncker, Neut-

je ann en anderen, fchryven de Kamfer , uit

haar aart, een verwarmende kragt toe; alzo de-

zelve ongemeen ligt brandt, een zeer fterke Krui-

dige reuk heeft, en een by uitftek fcherpe Smaak,

beftaande uit zeer fyne en vlugge declen. Onder

anderen fehryft Daniel Ludovici , een be-

roemde Geneesheer en Chymift, in zyne Pharma-

cie, dat de Kamfer een byfter heete Harit zy,

welker gebruik zwaare Benaauwdheden, doode-

lyke Verzwakkingen , fchadelyke Opftygingen 5

fterke Hitte , ongeneeslyke Hoofdpynen en dik-

wils doodelyke Ylhoofdigheid naar zig fleept. Op
gelyke wyze fehryft de beroemde Roedel, op

meer dan eene plaats , dit aan de Geneesmidde-

len , die uit Kamfer famengefteld zyn , toe ; dat

zy in Perfoonen, die zwak van Herfenen^ zyn,

en welker Levensgeeft.cn te dun zyn of te yl-,

Toornaamelyfc in Vrouwsperfoonen , als ook in

de zodanigen, welker Bloed, te dun zynde, al

te ligt opwelt , en die daar door met Slaaploos-

heid, Dorft en fterke Hitte bevangen worden,

fchadelyke uitwerkingen voortbrengen.

An-
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Anderen daarentegen , die de -Kamfer eene

tegenftrydige werking toefchryven, dat, naame-

lyk, dezelve het Bloed en de Sappen verkoele,

en derzelvcr opwelling en ontbinding verhinde-

re; brengen ten bewyze daar van by, dat men,

dezelve op ontdoken Lighaamsdeelen leggende

,

een Koude gewaar wordt , en dat , wanneer menze

inwendig gebruikt, daar uit geen merkelykeHitte,

noch raffer Pols, noch fterke Dorft ontftaat, noch

ook het Water, 't gene men looft, daar doorhooger

van kleur worde. Van dit laatfte Gevoelen zyn

voornaamelyk Hoffman , Toner, Rinne-
rus in dePhiJoJopb.TraNsacfjën

i 'WERUioi' en an-

deren ; hoewel maar weinig in getal, te vergely-

ken met de eerften. De beroemde Hoffman
fchryft in zyne Natuur- en Schey kundige Waar-
neemingen , dat de Kamfer eene byzondere Pyn-
flillende en Slaapverwekkende kragt bezit, en in

Krankzinnigheden en Stuiptrekkingen van heer-

lyke uitwerking zy; ja hy beweert zelfs, dat,

wanneer men een Once Herken Wyngeeft in-

neemt , dezelve meer Hitte en opzetting naar 't

Hoofd, dan een Scrupel Kamfer, veroorzaake.

Het is ook bekeiid, dat Rinnerus zig van de

Kamfer in de Dolheid en andere geweldige be-

dwelmingen des Verftands bedient: ook hebben

de Geneesheeren in Italië reeds een begin ge-

maakt met deeze Methode na te volgen. Daar-

om hebben ook de genen , die aan de Kamfer

dergelyke Pynlüllende en Verkoelende kragt toe-

VIII. Deel. A 2 fchry-



4 Pkoefneemjngen met de Kamfer

fchryven, geen de minde fchroom daarvoor, in

het voorfchryven van hunne Geneesmiddelen,'

laacendc 'er wel vier- en- twintig, agt cn-vcertig,

ja twee-en -zeventig Greinen te gelyk van innee-

men, door hunne Patiënten.

Aangezien derhalve de grootfte Mannen , in

bun Gevoelen omtrent de Kamfer, elkander zeer

tegenfpreeken (*_) ; zo wift ik niet 3 hoe my in

der-

(*) [De beroemde Heer Profeflbr Cartïiauser ver-

klaart de oorzaak, waarom de Kamfer, als dezelve in fub-

ftantie wordt ingenomen , doorgaans geene merkelyke

vermeerdering van de Warmte noch verfneliing van de

Pols, maar veeleer eene kennelyke Verkoeling, zo we! in

' gezonde als zieke Lighaamen, verooizaakt, (in het II.

Deel van zyne Fundanenta Materie Mediccs. Francof.

Anno 1750, p. 207,; op de volgende wyze. ,, De zni.

,, vere, en in de geftaite van een droog Poeijër ingeno-

,, mene Kamfer, wordt wel in de Maag van derzelvei ei-

gen Vogt (Liquor Gajlricus) niet ontbonden, alzo het-

zelve a! te Waterig is ; doch niettemin wordt de Kam-

fer, wegens den zwakken Samenhang en buitengewoo-

ne fyn- en vlugheid haarer deelcn , door de zagte

Warmte in Dampen verfpreid. Deeze Dampen trek-

ken langzaamerhand in de Melkvaatjes, doch ten dee-

,, len, en wel in de grootfte veelheid, worden zy door

,, ontelbaare, die uit de terugvoerende Bloedvaten ont-

t i
fpringen, opflurpende Vaatjes in het Bloed, en in de

,, overige in den Omloop begreepene Sappen gebragt;

,, alwaBr zy zig met dezelven , dewyl die grootendeels

,, van eene Waterige gefteldhcid zyn, niet raauwkeurig

„• vermengen kunnende, doordringen zy dezelven met een

>y ongemeene fnelbeid , in de gedaante van een zeerdroo-

„ gen Damp, en op eene wyze, die naar de werking der

,, Blikfern-StoiFe gelykt : alsdan prikkelen zy de Veer-

„ kragtige , Zcnuwagtigc , Spier- Huidfe yafte deeler
,

., door

>>
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derzelver Voorfchryving tot een Geneesmiddel

te gedraagen. Eindelyk viel my in , dat , hoe

meer Waarneemingen ik, zo wel omtrent de nut-

tigheid die zy aan levendige Lighaamen toebren-

gen, als omtrent de nadeelen, welken zy ver-

oorzaaken mogt, in 't werk kwam te Hellen , en

die men
?
na 't overlyden, in de Lyken mogt ont-

dekken ; ik zo veel te zekerder zou zyn , aan-

gaan

-

,, door een asngebr'agte zagte branding als van Vuur, tot

„ levendige Samentrekkingen : brengende tevens de Bloed-

„ bolletjes en de deeltjes der overige Sappen , in een veel

,, fueller beweeeing; ontbinden het gene dik en taay is

,, in dczelven , en (lellen, doordien zy, op zulk eene

„ wyze,de verliopping der Haarbuisjes en der Huidgaat-

„ jes hebben weggenomen, de Sappen in een volkomens

„ Vryheid, om zig, onverhinderd ,' her en derwaards

„ te beweegen, bevorderende tevens ook eene Merkere

„ üïtwaaieming van alle LrghaarrrVcleeleh , waar door zy

„ insgelyks wederom geloosd worden". Van de nuttig-

heid der Kamfer in de Dolheid en verfcheiderley ande-

re Ziekten of Kwaaien , inzonderheid in hcete Koortfen,

vindt men onder anderen een DTfïertatie van Heuche-
rus, de igne per tgnem extinguendd ; die te Witten berg,

in den jaare 1712, is verdedigd. Eenigen hebbenze, met
Kwik gemengd, 'tegen de Lues Vmetea gebruikt. In ze-

kere befmettelyke Ziekte te Upfal , in den jaare 1743
heeifchende, werdt'zy door den Hof- Arts Ros en dien-

öig bevonden. Eenigen pryzen ze tegen de Wormen in 't

Gedarmte der Kinderen: anderen, wederom, vergelykeu
haar werking by die van de Vlugge Zouten uit Dieren en
den Geeft van Hertshoorn. Zo dat het gezegde van den
Italiaanfchen Schryver, dat de ervarenfte Geneesheeieu.
ten dien opzigte

, gantfeh yerfchillcnde van Gevoeie^
zyn, ten vollen doorgaat.]

VIII. Deel. A 3
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gaande de waare Eigenfchappen en Uitwerkingen

van deeze Drogery. Alzo ik s nu , dcrgelyke

nafpooringen op gecne gemakkelykc noch zekere

wyze in Menfchen kon werkftellig raaaken , zo

moeft ik Becften daar toe neemen. En , dewyl

dezelven , op ver naa , niet van eene zelfde Ge-

fteldheid en Levenswyze zyn , zo was het nood-

zaaklyk, dat ik niet flegts ééne Klafle dcrzelven,

maar verfcheidene,tot vergelyking myncr Waar-

neemingen gebruikte. Ik nam, dan, zo veele

Proeven, als 't my doenlyk was, op Honden s

Katten , Schaapen , en andere Dieren , zo wel die

op het Aardryk, als in de Lugt en 't Water,

leeven ; welken ik maar magtig worden kon. Ik

ftelde, daar in , my voornaamelyk ten doelwit

voor , dat ik niet alleen het getal , de order en

hevigheid , der werkingen , die op het gebruik

van de Kamfer volgden, naauwkcurig in agt nee-

men, maar bovendien ook in de nog lcevende, of

aanftonds na de dood ge-opende Becften , dcrzel-

ver Ingewanden en groote Bloedvaten met de

naauwfte zorgvuldigheid onderzoeken wilde. Hier

ïri ftelde ik my volkomen den vermaarden Wep-
eer ten voorbeelde, die in het onderzoek der

Eigenfchappen van de Water dolle Kervel deeze

zelfde Manier gevolgd heeft.

Nadat ik, dan, dergelyke Waarneemingen >

omtrent de werkingen van de Kamfer op veeler-

ley Beeften , had in 't werk gefteld , koos ik die

uit tot het Onderwerp van myne tegenwoordige

Ver-
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Verhandeling. Ik vleide my, niet te weinig,

poch iets onnuts verzameld te hebben en hielde

het waardig, om by gelegenheid aan de geleerde

Wereld te worden meegedeeld.

Wanneer ik my ten platte Lande ophield
,

en by toeval een brokje Kamfer in de Hand had
,

't welk ik zeker Beeft in d^n Smoel wilde fteeken;

zo viel my een groote hoop Mieren in 't oog

,

die uit een verborgene opening van zeker Hol al-

lengs gekroopen zynde , over eenige daar leggen-

de Stecnen weg liepen, om hun Voedzel te zoe-

ken. Ik leid daar op aanftonds het ftukje Kamfer

nevens de opening, en 't is onbefchryflyk , in

welk eene verwarring en fnelle beweeging dceze

Diertjes daardoor gebragt werden. Ikgeloove,

indien ik een ftukje Gioeijende Kole daar ge-

legd had, dat zulks geen grooter ontroering zou-

de veroorzaakt hebben. Veelen, die reeds aan

den rand van het Gat gekomen waren, en 'er uit

kruipen wilden , keerden ylings te rugge in hun-

ne fchuilplaats: anderen icheenen vol fchrik te

zyn, als werden zy gejaagd , en wiften niet
,

werwaards zig te begeeven. Eenigen die , met
fpyze beladen , voor hunne Woonplaats kwamen,
lieten dezelve plotfling vallen , liepen heen en

weder, en poogden zig met den grootften yver te

bevryden van de onaangenaame reuk. Deeze
ongefchiktheid hunner beweegingen hieldt aan-

ftonds op, wanneer ik, na eenig tydsverloop, de

Kamfer van die zelfde plaats weder wegnam. Als

VIII. Deel. A 4 nu
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nu, daarop, de Mieren teruggekomen, en voor-

neemens waren om zig Levensmiddelen te haaien;

leid ik de Kamfer wederom voor de opening ;

waarop andermaal een dergelyke verwarring on-

der de geheele hoop ontftondt. Ik herhaalde die

Spel nog ettelyke reizen, en het hadt t'elkcns de

zelfde uitwerking. Deeze toevallige Waarnee-

ming gafmy aanleiding, om op ftaande Voet een

befluit te neemen, van te onderzoeken , welkeen

kragt de Kamfer hebben mogt; om verlcheider-

ley Ongedierte, 't welk de Menfchclyke Samen-

leeving nadeel toebrengt, en onze Goederen zo

dikwils bederft , af te weeren en te verdreven

(*). Dit Voorneemen maakte ik aanftonds, en

wel op de volgende wyze, werkftellig.

Ik bezorgde my eenige gladde zuivere Flefch-

jes, in ieder van welken ik een byzondere foort

van Infekten , om die met Kamfer ter toets te

{tellen, kon befluiten , en even zo veel dergely-

ke Flefchjes , om daar in dergelyke Infekten,

doch zonder Kamfer , te doen. De opening van

ieder Glaasje dekte ik met een Papiertje, waarin

ik overal gaatjes had gemaakt, zo dat de Lugt 'er

onverhinderd in kon komen. Ieder Glas was

ongevaar zo groot, dat het agt Oneen Waters

hielde

(*) [De nuttigheid van de Kamfer tot bet verdryven

van Mollen en Aard-Rotten , is iedcrr eenijzen ryd door

verfcheide Ondervindingen inDuilfchland gettaafd. Zie de

tópj. (gammluiigen van 't jaar 1750. p. 669.]
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fieldt. Van de Infckten , die. ik gebruiken wil-

de, koos ik de vlagden en fterkftcn uit , en de

heelheid van Kamlcr, welke in ieder Glas gedaan

werdt , was zes Greinen.

Toen ik, nu, in zo verre gereed was , fchrecf

ik alle Vertooningen, die zig by ieder foort van

Infekten openbaarden, zorgvuldig op : doch aan-

gezien deeze Aantekeningen veel te wydloopig

waren, om die in ééne Verhandeling voor te draa-

gen, zo was ik kortheidshalve verpligt ,' een uit-

treksel daar van te raaaken ; 't gene men hier kan

vinden.

Onder alle Ir.fekten, die ik op zulk een wy-
zc met de Kamfer ter toets gefield heb , êfn da

Wespen het allerfchielykfte geftorven; alzo die

naauwlyks een half Uur in 't Leven Weeren , en ,

na hunne dood, bevondt men, dat hunne Angel

zeer ver buiten 't Lyf gekomen was. Naauwlyks

hadden twintig Vliegen de Kamfer gerooken, of

zy wierden aanftonds ten iierkftc verontruft en in

een e ongcichikte beweeging gebragt : zy vloo-

gen, zes of zeven Minuu ten 'lang , in het Glas

om ; vervolgens wierden zy ftil en blcevenby el-

kander inde Hals, zonder eenigebewceging, zit-

ten , vallende kort daarna , als dood, ruggelingsop

den bodem neer. Men zouze ook weezentlyk

voor dood gehouden hebben , indien niet hier en

daar eene zig weder begonnen had op te regten ;

doch zy waren zo kragteloos geworden ,dat zy,

rcr naamver nood hunne Vleugelen uitgeftrekn

VIII. Deel. Ac heb-
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hebbende, weder neervielen. Dit beproefden

zy wel nog eenige reizen, doch ftierveneindelyk,

na een half Uur verloops 9 mee beeving en trek-

kingen.

Even 't zelfde wedervoer een gelyk getal

Vlooijen in een ander Flefchje. Zy werden door

de walgelykc reuk als opgejaagd, en fprongen

met geweld naar alle kanten: dan fcheenen zy
,

gelyk de Vliegen , Slaapdronken te zyn ; dan

wilden zy zich weder opregten , doch vielen

plotfling neer, en ftorven eindelyk allen te ge-

lyk , even als de Vliegen , na dat een half Uur

was verftreeken. Toen ik de doode Vliegen met

een Vergrootglas befchouwde, vond ikderzelver

Buik niet gezwollen , noch iets ongewoons aan

dezelven , dan dat zy haaren Angel ver hadden

uitgeftoken. De Vlooijen waren, na haar dood,

een weinig uitgezet. De Muggen waren twee-

maal zo lang, naamelyk een Uur, in 't leven ge-

bleeven, en in allen vondt men den Angel, of,

gclykREAUMUR denzelven noemt, het Zuigbuisje,

zeer lang uitgeftrekt.

Drie Scorpioenen bleeven naauwlyks drie

Uuren levendig, en waren, na haar dood, wat

gezwollen. In de eene was de Staart, benevens

de Angel, langer uitgekomen; in de anderen

waren de-Staarten boogswyze omgekromd ; doch

de Schaaren van hun allen ftonden wyd van een en

ityf. Onder de Roozen - Rupfcn , die ik in een

Glas gedaan had , waren eenigen oud , anderen

jo"g,
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jong; eenigen grooter , anderen kleiner , endaar-

om ftierren zy ook niet allen op den zelfden tyd.

De jongften bleeven twee, de oudften drie Uu-

ren in 't leven. De eerftgemelden moeften trek-

kingen ondergaan hebben , alzo zy zeer in één

gekrompen waren. Weegluizen had ik agt in het

Glas gedaan, en, daar dezelven natuurlyk zeer

traag zyn , werden zy door de Kamfer, als 't wa-

re, vlug gemaakt: doch, na verloop van zeven-

tien Uuren fcheenen zy als in Slaap te zyn ge-

vallen , en", wanneer ikzc, na haar dood, met

een Vergrootglas befchouwde, vond ik niets te-

gennatuurlyks aan haar Lighaam , behalve eenige

roode Vlakken op de Rug. Een niet minder

haatelyk foort van Infekten , de Luizen naame-

lyk , hadden byna het zelfde noodlot , uitgeno-

men , dat zy wat vroeger het Leven verlooren

,

en dat, voor hunne? dood, zig eenige roode ftree-

pen op haar Rug openbaarden , en haar Lig-

haam vertoonde na de dood zig als verdord.

Omtrent de Mieren nam ik ook het befluit
,

om dezelven op nieuws ter toets te ftellen , door

haar, op gelyke wyze ais de andere Infekten, by
de Kamfer in een Flefchje te doen. Naauwlyks
hadden dertig derzelven de reuk van dit Gift be-

gonnen in te zuigen , of zy moeften heen en we-
der loopen : eenigen hielden haare Nypers van el-

kander j en vielen de andere Mieren aan , moe-
tende, na een ongeregeld Gevegt van twee Uu-
ren, eindelyk aerven. Na haar dood vondt men

VIII. Deel. dat
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dat haare Nypers open en van elkander gefpreiq

waren, doch voor 'c overige zagen zy 'er vol-

komen gezond uit. Van het Spinnen - Geflagc

heb ik twee foorten beproefd. De eerfte was die

gene, welke by Aldrovandus voorkomt onder

den naam van Laiit't: decze werdt door de Kam-
fer, in vier Uuren tyds, om 't leven gebragt.

De andere foort , die een wit-geelagtigen Buik

met zwarte Vlakken heeft, weerftond de Kam-
fer-reuk drie dagen lang. In beiden ontdekte ik,

door het Vergrootglas , dat het doode Lighaam

gezwollen ware en de Pooten naar 't zelve toe

getrokken.

Daar is een foort van Torretje, 't welk op de

Koornzolders deGraanen dikwils zeer befchadigt.

Dit wederftaat het gift van de Kamfer met gely-

ke taayheid als de Spinnen. De Koornworm, of

de Worm die de Tarw, Erwten en Boonen uit-

vreet ,blyft nog langer als de Kever in 't Leven;

doch die foort van Motten , door welken de

Wollen Stoffen zo zeer befchadigd worden, zyn

in dit opzigt het allerfterkfte.

Belangende, nu, die Infektcn, welken ik,

van ieder tot nog toe genoemde Soort, in byzon-

dere Flefchjes of Glazen , zonder Kamfer , be-

waard had; dient totnarigt, dat ik cenigender-

zelven, na dat zy nog cttelyke Dagen in s
t Ie-

ven gebleeven waren, de vryheid weder heb ge-

geven ; anderen , die door de langheid van tyd my
uit de gedagten gegaan waren, zyn in de Glazen

van
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van Honger geftorven. Geen een derzelven

heeft die Toevallen gehad , welken de anderen

,

als gemeld is , van de Kamfer overgekomen wa-

ren. By deeze gelegenheid kan ik niet onaange-

roerd laaten , dat de beide foorten van Spinnen,

waarmede ik de Proeven genomen heb, onge-

meen lang zonder Voedzel kunnen leeven ; doch

inzonderheid die met den wit-geelen en zwart-

gevlakten Buik , als welke zelfs een geheele

Maand lang , op een beilootene plaats , in 't Le-

ven gebleeven zyn.

Terwyl ik, nu, op zodanig een wyze, my
met Proefneemingen omtrent de werking , welke

de Kamfer in de meefte Infektcn door de daar

uit van zelf opftygende Dampen voortbrengt, be-

zig hield ; wierd ik tevens gewaar , dat de ge-

dagte Dampen, in alle tyden desjaars, op de In-

fekten niet van eenerley uitwerking zyn. Want,
als ik die zelfde Proeven , welken door my des

Zomers waren in 't werk gelteld , met alle de

zelfde Omftandigh eden in de Hcrfft herhaalde, nam
ik, tegen verwagting, een 'geheel verfchillenden

uitilag waar. De Jnfekten , naamelyk, die, in de

Glazen met Kamfer, by Zomer zeer fchielyk waren

geftorven, bleeven in de Herfft langer in 't leven,

en, die met een Zuide Wind de Kamfer- reuk

zeer lang uitftonden , booden die nog langer tegen-

fland met een onftuimigen Noorde Wind. Wan-
neer ik by my zelf bedagt, wat wel de oorzaak

hier van mogt zyn, vermoedde ik, dat zulks ge-

VIII. Deel, Ie-
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legen ' ware in de Uitdamping van de Kamfer ,

als welke fterker is of zwakker, naarde meer of

minder Warmte van de Lugt. Dit is ook wee-

zentlyk de reden gcweeft: want, zo dra ik de

Glazen of Flefchjes met Kamfer in eenc Lugt

bragte , waar aan ik 3 op eene Konfiige wyze

,

eenigermaate den trap van Zomer -Hitte had ge-

geven, openbaarden zig aan my, wederom, de

voorgaande Vcrfcbynzclen.

Op de ovcrweeging van den Uitflag deezcr

kortelyk bygebragte Proefneemingen , ben ikge-

reedelyk tot de gcdagten gekomen, dat deeze

Harft, die anders in de Menfchen tot een uitmun-

tend Geneesmiddel dient, voor zeer veele foor-

ten van Infekten het lxerkfte Vergift zy : aange-

zien onder zo veele en zo zeer van elkander ver-

fchillende Infekten , tot welker benadecling ik

van de reuk der Kamfer gebruik had gemaakt,

geen een in deeze zo fterke en fehadclyke Damp

in 't leven gebleeven is. Doch , dewyl , als

gezegd is, de uitwendige warmte van de open

Lugt en andere rondom fcaande Lighaamen , de

Vergiftige Eigenfchap van de Kamfer dermaate

aanzet, dat die zelfde Infekten, welken van de

bloote Reuk langzaam derven, veel raffer daar

door om 't leven raaken, zo heb ik my , .boven-

dien , nog voorgefteld te onderzoeken , of de

Rook van brandende Kamfer voor die Infekten

een nog fterker Vergift zyn zoude : te meer om
dat eenige toevallige Waarneemingen deeze ver-

moe-
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moede kragten van de Kamfer- Rook daadelyk

fcheenen te beveftigen. Men zal, uit het gene

ik daar omtrent by zal brengen , kunnen oordee-

len , of deeze andere manier , om zig van de

Kamfer te bedienen , ons behulpzaam zy tot be-

reiking van een ander nuttig Oogmerk, naame-

lyk , zo wel onze Graanen als onze Kleedcren

voor de befchadiging van 't Ongedierte te behoe-

den.

De Ouden hebben , daar omtrent , reeds ver-

Icheiderley Middelen , naar de verfchillende ge-

aartheid der Infektcn, in trein gebragt. Want,
betreffende dat Ongedierte, 't welk ons Lighaam

de meefte Ongemakken veroorzaakt, hebben Di-

oscorides, Plinius en Galekus tegen deMuggen;
Cardanus tegen de Vliegen , Spinnen en Scor-

pioenen ; als ook Aldrovandus tegen de Vlooi-

jen en Weegluizen , veelerley Rookwerk en

foorten van Zalven bekend gemaakt. Die zelfde

Galenus , benevens Avicenna en Fallopius
,

pryzen de Staphyfagria, de Knoflook en eene

Looge van Stwcbas- Kruid, in de Luis-Ziekt e. Ik

heb, tot verdryving der Muggen uit zekere Land-
wooning, het gebruik van de Kamfer-Rook aan

geraden. Want, alzo in een Vertrek, 't welk
zeven Bononifche Voeten hoog en dertien Voe-
ten breed was , de Muggen alle nagten zeer

veel fpels maakten, moeften , op myn Raad, 's a-

vonds twee Scrupel Kamfer in brand geftoken en
de Venfters digt toegemaakt worden ; 't welk

VIII. Deel. van
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van dat gevolg was, dat men, 's anderen daags,

een menigte van Muggen dood vondt leggen op

den Vloer.

Eenigen der Ouden poogden , door verfchei-

de Middelen, de Graanen en Tuingewaffen voor

de aan tafting van Infekteii te beföbiucea* Cato
en Colümella hebben, ten dien einde, den

drocffeni van Olie ( Arnurca ) voorgcfiagen : A-
ristoteles en Plinius de reuk van Roozen

:

anderen , wederom , de Bevergeil , Zevenboom

en Zwavel, als
[
welker Reuk noch de Kevers of

Klanders, noch de Koornwormcn , noch de Tuim

rupfen verdraagen konden. Ik heb ie vooren

reeds aangetoond, dat tot dooding van alle dee-

ze Diertjes de bloote Kamfer -reuk , zonder in

brand fteeking , voldoende zy. Buitendien heb

ik ook meer dan eenmaal gezien, dat de Rupfen,

die de Roozenbladen gewoon zyn te vreeten,

door de reuk van aangeftoken Kamfer , zelfs in

de open Lugt , aanttonds worden verdreeven.

Derhalve houd ik het voor mooglyk, wanneer

men Kamfer in Groeven of op Koornzoldcrs in

brand fteckt , dat daar door gcdagte Ongediert

verdreeven 3 en de fchade., door hetzelve ver-

oorzaakt, afgewend kan worden. En tcrwyl,

gelyk gemeld is, tegen die foort van Motten,

welke gewoon is in Wollen Klecderen te neftelen

en dezelven op te vreeten, wanneer men die by

de Kamfer in een Glas werpt, derzelver werking

te zwak fchynt te zyn; alzo zy langer in 't lé-

ven
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Ven blyven dan andere Infekten : zo heb ik ont-

dekt , dat men tegen deze fchadelyke Diertjes

die andere fterkere manier , den Rook naamelyk

van brandende Kamfer, met vrügt gebruiken

konde.

Om zulks te onderzoeken , leid' ik twaalf

groote en vlugge Motten op een Marmeren Plaat,

en nevens dezelven een brokje gloeijende Kole,

waar op ik een Greintje Kamfer geworpen had.

Ik overdekte alles met een Glazen Stolp, van een

Parysfchen Voet en vier Duimen in de Middellyn

wyd; zynde de Mond van genoegzaame breed-

te , dat ik 'er de plaats , alwaar het Kooltje en

de Motten lagen , volkomen mede bcflaan kon.

Ègtei; floot de Rand niet zo digt op den Marmer-
fteen , of een weinig Rook van de aangeftoken

Kamfer kwam 'er onder door, en eenige verfche

Lugt in het Glas. 't Is bekend , dat het de aart

der Motten zy, op de Wollen Stoffen, daar zy
hun Voedzel zoeken, zig, op eene wonder kon-

ftige wyze , als een Wollen huisje te vervaardi-

gen; ja, wanneer de Motten in een Stof, die

van verfcheide kleuren is, zitten, zo maaken zy
zig ook Huisjes of Scheedjes die bont zyn, en

fomtyds zeer fchoon gekleurd. Alzo nu van de

twaalf, die ik onder het Glas 3 in de damp der

brandende Kamfer, gezet had, een ieder haaren

ÏCop uit het gedagte Wollen Huisje , als uit een

Scheedje had uitfteeken ; zo haalden zy den Kop,
oogenblikkelyk, by het gewaar worden van den

VIII. Deel. B Rook;
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Rook, in de Scheede. Na verloop van ongevaar

vyftien Minuuten fcheenen zy geheel zonder be-

wecging te zyn, zo dat ik ze voor dood hield:

maar, wanneer ik het Glas opligtte, en weder-

om verfche zuivere Lugt daar in liet komen , zo

kroopen zy kort daarna weder op de Plaat voort.

Ik befloot uit deze Proefneeming, dat de Rook

,

die van één Grein Kamfer voortkwam , al te

zwak moeft zyn, om deeze Diertjes fpoedig om
't leven te brengen; derhalve nam ik twaalf an-

dere Motten, zettende die onder een dergelyk

Glas , en herhaalde de Proef op de zelfde wyze

met twee Greinen Kamfer. , Hier mede flaagde

het ook niet , doch ik bevond dat de Motten

,

wanneer ik 'er verfche Lugt inliet , veel zwakker

dan na de eerfte Proefneeming waren. Ik voeg-

de 'er toen nog een derde Grein Kamfer by., en

nam de Proef wederom met twaalf andere Mot-

ten, en deeze waren, altemaal, binnen de vyf-

tien Minuuten dood. Eenigen hadden haar Huis-

je volkomen verlaten, en ik kon dus haar naakte

Lighaam befchouwen , waar op ik door een Ver-

grootglas verfcheide rood e Streepjes ontdekte. An-

deren waren t'eenemaal in haare fcheedjes gekroo-

pen , en konden derhalve niet met het Mikros-

koop worden ter toets gebragt : egter twyfel ik

niet, of zy zyn dood geweeft, dewyl zy, als ik

een gloeijend Yzertje 'erdigt hy hield, geen het

minfte teken van bevveeging gaven. Hier uit

blykc dan, dat deeze Infekten door drie Greinen

in
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in brand geftoken Kamfer binnen een Kwartier

Uurs fterven. Vervolgens heb ik de Proef op.

die zelfde manier meer dan eens herhaald , en al-

tyd de zelfde uitwerking van het Vergift waarge-

nomen: want ik oordeel het naauwlyks de moei-

te waardig, te vernaaien ,dat 'er eens een Geval

geweeft zy , dat drie of vier Motten de kragt

hadden , om langer dan een half Uur het Ver-

gift te wederftaan : doch zy lagen niettemin als

dood.

Ik moeft hier niet vergeeten aan te haaien , dat

ik ook, terwyl ik my bezig hield met dit On-
derzoek , fomtyds in de Manier zelve eenige ver-

andering heb gemaakt ; dewyl my aan de grondi-

ge kennis van de kragt en werkinge van het Gift

zeer veel gelegen ware. Alzo het, naamelyk,

bekend is , dat de Gloeijende Kolen uit zig zel-

ve reeds eenige fchadelyke werking aan de meefte

Dieren toebrengen, zo bediende ikmy, in der-

zelver plaats, vaneen gloeijend gemaakten Steen,

ftak de Kamfer daar op aan , en zette 'er het

Glas overheen. Ik kan verzekeren , dat de Mot-
ten ook op deeze manier, na dat insgelyks niet

meer dan vyftien Minuuten verloopen waren
, ge-

ftorven zyn. Doch , dewyl ik de Proeven , van

my zelf genomen , niet veel gewoon ben te ver-

trouwen ; zo agtte ik het raadzaam , by alle

rnooglyke zorgvuldigheid , welke van my was aan-

gewend , ook de naauwkeurige toezigt van andere

Mannen , die tot Getuigen konden ftrekken van

VIII. Deel. 33 a de
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de Zaak, te hulp te neemen. Terwyl ik, dan-*

in de Maanden July en Auguftus van het naad

voorlccden Jaar , de bovengemelde herhaalingen

der Proeven te Bononie op 't oog had , ftelde ter

zelfder tyd de Graaf Bianchetti Gambalunga,

welke zig, in dat Saizoen, tot verfriffching van

zyn Geeft ten platten Lande ophieldt, die Proe-

ven ook in 't werk. Bovendien ben ik ook aan

Hercules Lellius en Johannes Manzolini zeer

verpligt ; alzo die beiden , doch elk in 't byzonder,

zig met dit onderzoek hebben gelieven te bemoei-

jen. Door vergelyking, nu, der Waarneemin-

gen , die door alle deeze Heeren zyn gedaan ,

heb ik zo wel dat gene, 't welk ik ten opzigt

van de doodlykheid der Kamfer - Reuk voor me-

nigerley Infekten ; als van het fterven der Mot-

ten door den Rook of Damp van onder een Glas

aangeftoken Kamfer, binnen een half Uur tyds;

had bygebragt , volkomelyk beveftigd gevon-

den.

Plet is Wereldkundig 3 dat men 3 federt ee-

nigen tyd, op verfcheide Middelen, om de Klee-

deren voor de Motten tebcwaaren, gevallen zy.

Marcus Cato hadt den Olie-Droeffem voorge-

fteld ; Plinius 't Anys-Zaad , anderen hadden

iterkruikende Gewaffen; gelyk den Zevenboom,

Myr-

(*) [Hifi. & Mem. de VAcai. Royale des Sciences, de
1728. als ook Mem.far les Infetïes. Tom. III. Dit is in ver-

fcheide Periodique werken in Duitfchland uitgetrokken, en

inzonderheid blykt de fchadelyke kragt der Terbenthyn-O-
lic
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Myrtheboom, Alfemkruid, Irias-Wortel en Ci-

troenfchillen,' aangeraden. De beroemde Reau-

mur , egter , hielde , wanneer hy dat alles zon-

der vrugt onderzogt hadt, na een langen reeks

van Proefneemingen , door hem met groote zorg-

vuldigheid in 't werkgefteld, den Brandewynen

den Rook van Tabak voor werkzaamer dan de voo-

rige Middelen ; doch voor 't allerkragtigfte de

Terbenthyn - Olie : waaromtrent een zeer uit-

gewerkte , en zulk een grooten Natuurkenner

waardige Verhandeling , in de Stukken der

Koninglyke Akademie van Parys te vinden

is (*).

Dewyl 'er, nu, den Geneeskundigen onge-

meen veel aan gelegen moet zyn , meer dan één

Middel te kennen, waar van zy zig in zwaare

en hardnekkige Kwaaien met vrugt kunnen be-

dienen; zo hope ik dat deezc myne genomene

moeite , in het Onderzoek van een ander doch

niet minder kragtig, en bovendien overal te be-

komen zynde Middel, om een zo laftig en icha-

delyk Ongedierte te vernielen , den Leezer niet

verveelen zal.

Het fchynt , dan, wanneer men de Kamfer

tot

lie voor het Gedierte daar uit, dat men de Tuinfpinnen

met fterk Water, Olie van Vitriool en Alcohol kan be-

gieten, zonder dat zy rer veel aandoening van hebben,

doch de Terbenthyn -Olie doetze op 't oogenblik;

#erven.]

VIII. Deel. 15 3
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tot het gedagte Oogmerk wil gebruiken , de ge-

makkelykfte Manier te zyn , kleine ftukjes van

deezc Harft in brand te fteeken, om daar mede

de Kabinetten en Kleederkaiïen van binnen te be-

rooken. Want , hoewel uit de voorheen van

my aangehaalde Proefneemingen blykbaar is , dat

de blootë Kamfer reeds, zonder die in brand te

fteeken, in ftaat is om de Motten, zo niet op

ftaande voet te dooden , ten minfte zekerlyk van

de Kleederen af te houden en te verdryven ; zo

agt ik doch,, dewyl de Rook van deeze Droge-

ry die werking veel vlugger en onfeilbaarder

voortbrengt, dat deeze Manier daar toe de befte

zy. Men behoeft in geenen deele zig te bekom-

meren, dat de geverfde Stoffen zwart zullen wor-

den door den Rook, of dat het Goud of Zilver,

't gene daar in gewerkt is, zal beflaan. Want
inde laatftgemelde Proeven, die verfcheide maa-

ien , zo van my als anderen , herhaald zyn , in

welken wy de Rook van brandende Kamfer ge-

bruikten , heb ik meer dan eens, met veel zorg-

vuldigheid , daar op agt gegeven. Onder het

Glas, naamelyk, lagen allerley verfcheidelyk ge-

kleurde ftukjes van Stoffen , onder eenigen van

Welken Goud en Zilver was geweven; die fchoon

zy, door de neerflaande Kamferdamp, met een

fyn en witagtig Poeijer dermaate bedekt waren,

dat men niets het minfte onderfcheiden kon van de

Kleuren ; kreegen doch, na dat dit Poeijer allengs

vervlogen ware in de vrye Lugt , zo wel de

Kleu-
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Klöuren , als het daar onder gewerkte Goud en

Zilver, hunne glans en fchoonheid wederom.

De beroemde Reaumur maakt , omtrent het

gebruik van de Terpenthyn-Olie tot Kabinetten

Kiften en Kleederkaffen , gewag van een byzon-

dere Omftandigheid , welke ik, insgelyks, by

de doorrooking van dezelven met den Damp van

Kamfer voor zeer gewigtig houde. 'Men moet,

naamelyk, zulks doen tegen 't end van Auguftus

of in 't begin van September; alzo diestyds reeds^

alle Motten, die in 't volgende Jaar te voorfchyn

komen zullen, geboren zyn.

Uit het gene door my tot dus verre bygebragt

is, fchynt, myns oordeels, zonder tegenfpraak

te volgen, dat de Kamfer zekere , wel niet voor

allen , doch zekerlyk voor de meefte Infekten >

doodlyke Eigenfchap bezitte; van welke Eigen-

fchap ik de nuttigheid voor den Menfch , in ver-

fcheide opzigten, heb aangetoond. Welke Ele-

menten, nu, het zyn , waar uit het Gift beftaat,

of, op welk een wyze hetzelve op het Bloed, de

Zenuwen of de Werktuigen der Ademhaaling in

de gedagte Diertjes werkzaam zy: dit beken ik

uit alle myne Waarneemingen, tot nog toe, met
zekerheid niet te kunnen bepaalen. 'Zulks, der-

halve , blyft nog voor de Geleerden overig tot

een Onderwerp van navorfching.

Na dat ik den hoofdzaakelyken Inhoud van

deeze Verhandeling aan den vermaarden Heer
Cajetanus Monti had toegezonden , deelde hy

VIII. Deel. B 4 my
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my zelf een Berigt mede, dat my, tot dien tyd

toe, geheel onbekend was geweeft. Datnaame-

lyk, zyn Vader zig federt veele Jaaren reeds van

de Kamfer bediende , inzonderheid om de Vede-

ren der opgezette Vogelen en andere Zaaken

,

voor de Motten te bewaaren; zynde hy op het

gebruik van dat Middel gevallen, door waar te

neemen, dat de meefte Dieren , welken de Stig-

tcr vanonzcAkademieen bevorderaar der Geleerd-

heid en Weetenfchappen , de Heer Graaf Ma r-

sigli, uit Holland herwaards zondtj beflooten

v/aren in Kiften, die men met Speccry-Oliè'n een

weinig beftreeken hadt, en op die wyze keurlyk

bewaard gebleeven zyn.

Vervolgens nam ik het befluit., om te onder-

zoeken , v/elke de Uitwerking zyn zou van

deeze Drogery, wanneer men die ingaf aan ver-

fcheide Dieren : want dus meende ik nader te

zullen komen aan de kennis der kragten van de

Kamfer, wanneer zy als een Geneesmiddel voor-

gefchreeven en van de Menfchen ingenomen

wordt. Ik nam 'er Dieren toe, zo wel die vlie-

gen , als die op de Aarde en in 't Water zig ont-

houden, groot en klein. Van het Gevogelte nam

ikMuffchen, Duiven, Kwartels, Haanen, jon-

ge Hoenders en Hennen : van de Viervoetige

Dieren, Honden, Katten en Schaapen: van de

kruipende en Waterdieren inzonderheid de Kik-

vorfchen. Deeze Dieren , nu, frak ik de Kam-
fer , zo wel met eene ledige als met een volle

Maag
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Maag in den Bek. Ik lietze hun allen ook niet

op eencrley wyze en in een zelfde hoeveelheid

gebruiken 3 maar fommigen gaf ik die in de ge-

daante van een Poeijer , anderen by geheelc

brokken 3 in. De veelheid belangende, fchikte

ik my naar den verfchillende Ouderdom , de

grootte en Levensmanier van het Dier.

Na dat deeze Dieren de Kamfer ingegeven

was, liet ik ze niet eeten noch drinken, op dat

daar door de werking der Kamfer niet verhin-

derd of eenigermaate verzwakt mogt worden.

Ondertuffchen gaf ik agt op den tyd, welke 'er,

van 't inneemen der Kamfer tot dat zy haar wer-
king deedtj verliep, ten einde daar door zo veel

te beter te weeten., in welke Dieren zig defcha-

delyke werkingen van deeze Drogery vroeger

of laater openbaarden. Ik heb ten naauwkeurig-

fte op de Toevallen agt gegeven, en , eindelyk,

eenige Dieren nog levende 3 anderen na dat zy
geftorvcn waren

,
geopend , en derzelver Inge-

wanden, Vaten en Vogten, met de grootfte

zorgvuldigheid onderzogt. Voorts moet men

,

in 't algemeen , opmerken , dat de Toevallen ,

door welken de Dieren, na het inneemen van

de Kamfer, op eene zeer kennelyke wyze wor-
den aangedaan , in allen niet eveneens geweeft

zyn. Eenigen werden door een zagte Sluimering,

anderen door een diepen Slaap overvallen ; eeni-

gen wierden raazende, anderen waggelende; ec-

uigen begonnen te braaken, anderen hunne Vui-

VIII. Deel. B 5 lig.
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ligheid te loozcn, anderen hunne Pis: daar wa-

ren ook onder 3 die naar den Adem fnikten en an-

dere tekenen van benaauwdheid gaven: eenigen

werden met zonderlinge trekkingen der Zenu-

wen en de Vallende Ziekte bevangen , anderen

Uier ven zeer fchielyk.

De gedagte Toevallen, nu, hadden zulk een

naauwe overeenkomft met elkander , dat een ie-

der , die 'er naauwkeurig agt op gaf, ligtelyk

voorzeggen kon, of de Dieren fterven , dan of

zy het Leven daar af brengen zouden. De ge-

nen, naamelyk, die enkel met een Sluimering of

Duizeligheid bevangen waren, wierden eer; de

genen, daarentegen , die in Dolheid of in eenen

diepen flaap vervallen waren, werden laater hcr-

fleld. Omtrent die genen , welke ten deele

B ranken , ten deele Afgang gekrecgen , of een

lterke Pisloozing gehad hadden , was , onaange-

zien hunne fierke Zenuwtrekkingen, hope,

dat zy in 't leven blyven zouden , ten minfte

hadt men derzelver dood niet zo fchieiyk te ver-

wagten. In zodanigen , daarentegen , die de

Vallende Ziekte overkwam, kon men ftaat maa-

ken op een fpoedigc Dood.

Ik zal nu van verfcheidene werkingen, wel-

ken de Kamfer in de driedcrlcy genoemde Die-

ren voortgebragt heeft , den Leezer maar weini-

ge , doch wel de voornaamften , voordraagen ;

want ik vreeze, dat ik door wydloopigheid ver-

veclen zoude , indien ik alle de Waarneemingen

,

daar-
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daaromtrent gedaan, in 't breede en in alle Om-
Handigheden ging befchryven.

Met de Vogelen zal ik een aanvang maaken.

Ik ftak tvveeMuffchen, die op 't beft waren van

hun Leven , zynde volkomen gezond ; waïineer

zy nog niets gegeten hadden , drie Greinen Kam-
fer, met geweld, in den Bek. Naauwlyks wa-

ren twee Minuuten verloopen , of zy wierden

beiden ftyf : daar op vielen zy , in 'c eerft, in een

Sluimering, en vervolgens begonnen zy, van tyd

tot tyd, geduurende die Sluimering, te beeven.

Dit duurde te famen een half Uur lang. Zy krce-

gen beiden Trekkingen , fteenden, lieten Schuim

uit den Bek loopen en fnorkten: fomwylen draai-

den zy in een Kring rond, en vielen op de Rug
neer, al beevende. De een loosde aanftonds zyn

Vuiligheid, de ander niet. De eerfte bekwam
wederom een weinig ; doch de ander wierdt met

zo veel te heviger trekkingen bevangen. Zy
moeiten niettemin alle beiden fterven ; hoewel

die geen, welke open Lyf gekreegen hadt, laa-

ter , te weeten na verloop van twee Uuren j

doch de ander, die verftopt gebleeven was, eer-

der , naamelyk na een Uur verloops, om 't Le-

ven raakte.

De beide Duiven waren van gelyken Ouder-

dom en even vlug. De cene had ik nugteren ge-

laten , de andere te ceten gegeven : de eerile

moeft tien Greinen fyn gewreeven Kamfer, de

andere een brokje , 't welk insgelyks tien Grei-
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ncn woog, inflokken: beiden deeden zy het met

«•eweid en tegenzin. Het Geneesmiddel hadt

in hun niet eenerley werking. Die nugteren

was , viel aanftonds in een üuimering , en begon

tebeeven; eenigen tyd daar na ook de andere,

welke Voedzel hadt gebruikt. Zy bleeven bei-

den in die ftaat van fchynbaare Rufte , een Vie-

rendeel Uurs lang; toen ontwaakten zy, geeuw-

den verfcheide maaien en lieten Schuim uit den

Bek loopen. De gene, die de klein gewreeven

Kamfer ingenomen hadt, kreeg dikwils Braak-

luft; doch de andere, die de Kamfer by geheele

Brokken hadt moeten inneemen
,

gaf dezelve,

met het Voedzel gemengd , weder over. Ik

fpoelde de Kamfer , die door 't Braaken weder

uit het Lyf gekomen was, fchoon af, en woog

die; waarop ik bevond, dat zy nog van haar Ge-

wigt niets verlooren had, dcwyl 'er aan de tien

Grein naauwlyks een half Grein ontbrak. Dit

zelfde brokje Kamfer de Duif wederom in den

Bek fteekende, ontftondt daar uit op nieuws een

dergclyke Slaap en Beeving als te vooren, en,

dcwyl het Beeft de Kamfer, dit maal, langer in

de Maag hield , zo was de Beeving ook veel ge-

weldiger. Na dat byna drie Uuren verloopen

waren, gaf het dat brokje Kamfer, benevens het

Voedzel, door Braaken weder over, en zulks

gefchieddc met gelyke benaauwdheid als de eerfte

maal. Het Beeft wierdt toen geheel frifch, en

pikte met den Bek, zeer gretig, naar het Eeten,

dat
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dat haar voorgehouden werdt. Geheel anders

beftondt het met de nugteren Duif, welke ik de

fyn gemaakte Kamfer ingegeven had: want., na

dat deeze omtrent agttien Uuren lang, nu eens in

een diepe Slaap gelegen , dan wederom Zenuw-

trekkingen geleeden hadt , liep haar eindelyk het

Schuim uit den Bek en zy ftierf al beevende.

Ik koom nu verder tot de Kwartelen. Deeze

zyn, na 't gebruik van vier Greinen Kamfer, in

weinig Slaapzugt , doch in des te grooter Dolheid

vervallen: evenwel; zykreegen, na zes Uuren

verloops, een open Lyf, en zyn weder volko-

men herfteld geworden.

Wat de Huisvogelen betreft: de jonge Hoen-

ders, Hennen en Haanen, hebben, na het innee-

men van de Kamfer, insgelyks verfcheide fcha-

delyke Toevallen gehad. De Trekkingen waren

in dezelven niet zo fterk, doch , daarentegen , vie-

len zy in zo veel te dieper Slaap en fchuddeboldera

veel langer. Dikwils liep hun, te gelyk, een

flymerige Vogtigheid al ftroomende uit den Bek.

Zy ftierven ook in een diepe Slaap , doch niet al-

len op een zelfde tyd : het jongfte Gevogelte

vroegftj de Hennen laater en de Haanen het laar.fi

van allen. Eenige Haanen bleeven nog tweege-

heele Dagen in 't leven , niettegenstaande zy meer

Kamfer dan de anderen, te weeten, een half

Drachme , in gekreegen hadden. Ik kan hier

ook niet onaangeroerd laaten, dat een vierjaari-

ge Hen , welke ik dagelyks een Scrupel Kamfer

VIII. Deel. in>
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ingaf, die 'Gift tien Dagen agtercen gebruikt heeft,

en niettemin in 't leven is geblecvcn. De re-

den, nu, dat zy 'er behouden afkwam, was, dat

zy alle Dagen , zo dra ik haar de Kamfer inge-

geven had , aanftonds open Lyf kreeg. Dien ge-

heelen tyd hadt zy geen Spyze gebruikt , maar

zeer gulzig gedronken, en wierdt geheel mager j

daar cy te vooren zeer vet was geweeft.

Zo veel aangaande het Gevogelte. Ik gaa

thans over tot het Verhaal der uitwerkingen

van de Kamfer op Viervoetige Dieren. Eenen

Kater, die maar weinige Maanden oud en zeer

vlug was, werden, nog nugteren zynde, vier-

en-twintig Greinen Kamfer ingegeven. Naauw-

lyks was 'er een half vierendeel Uurs verloopen

,

of hy begon zeer dikwils te geeuwen , te ku-

chen en te lollen, en het arme Dier kreeg dehe-

vigfte Trekkingen. Als hy zig, op die manier,

bykans een geheel Uur lang gekweld hadt , leid'

hy zig eindelyk tot Slaap; of fcheen, ten minfte,

met geflootene Oogen te flaapen. Weder wak-

ker geworden zynde, ging hy , een tyd lang,

zeer vlug voort; daarna fuizebolde hy, even of

hy duizelig ja of hy dronken ware. In deeze toe-

ftand van den Kater verliepen bykans zes Uuren

agtereen. Vervolgens kreeg hy eene Beeving,

en een fterke Worging, zonder dat 'er Braaken

op volgde, en liep met van elkander geweeken
Schenkelen en naar vooren geftrekte Pooten voort.

Kort daarna werdt hy van een zeer fterke Trek-

king
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king bevangen: nu trilden zyne Pooten, dan beef-

de bet gantfche Lighaam, zynde tevens de Kop
agterwaards getrokken: aan den Smoel hadt hy

Schuim : de Ademhaaling was ongelyk,met fnor-

ken en lollen. Eindelyk hielden de Trekkingen

op, en het Beeft fcheen dood te zyn : maar,

naauwlyks waren eenige oogenblikken verloopen,

of het kreeg de zelfde Toevallep, op nieuws, veel

heviger dan te vooren , die dikwils weder kwa-

men , met zeer korte tuffchenpoozingen ; waar

door het Beeft .zodanig afgemat werdt, dat het

eindelyk, na verloop vari vier-en-twintig Uuren,

den Geeft gaf. Deeze Kat, die zo veel hadt moe-

ten uitftaan, kreeg "geen Braaking, noch Afgang,

en loosde ook geen Water. In een andere Kat,

die nog geen twee Maanden oud was , hebben

twintig Greinen de Dood wat fchielyker veroor-

zaakt.

Een Schaap, dat niet jong was, groot van

ftatuur , vet en volkomen gezond , hebbende des

Nagts te vooren niet gegeten noch gedronken,

moeft 's morgens een half Loot Kamfer inneemen.

Naauwlyks was het op de been gekomen , of

het viel zo aan'ftonds op den Grond , beefde , bleef

ftyf leggen, en trok de agter-Pooten 3 die zeer

koud waaren, naar agteren terug. Het kreeg

toen een zeer fterke Ontlafting van Pis . trins:

weder zeer vlug op de Beenen ftaan ; begon zig

te beweegen, zogt naar Eet en en kreeg weder
warme Ooren. Na verloop van drie Uuren nam
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de Verftyving en het Becven weder aanvang, en

op het Beeven volgde eene Trekking van hen

gantfche Lighaam. Middelerwyl haalde het zeer

moeielyk zyn Adem, fchreeuwde jammerlyk en

liet veel Speekzel uit den Bek loopem Zo dra

de Trekkingen voorby waren, wierdt het wat

vlugger, en begon daar op een weinig te ilaapen;

doch in 't kort fprong het als in een fehrikkige

Droom overend, wierdt eenige maaien hevig ge-

fchud en wankelde met de Pooten ; dan lag het

op den Grond; dar. ging het weder opftaan. Dec-

ze vcrwiflelende Toevallen vier Uuren geduurd

hebbende, herftelden zig de kragten: het Beeft

begon te eeten en te drinken , en vervolgens had

het zulk een houding , dat men geen het minlie

blyk van eenige verborgene Kwaal aan hetzelve

kon befpeuren. De tot dus verre befchrecvene

Beurtwiflelingen hebben zig binnen agt Uuren

doen zien. Terwyl ik, nu, in de vafte verbeel-

ding was, dat het Schaap geheel onbenadeeld zou

blyven, werdt het, geheel onverwagt, van de

hevigfte Trekkingen overvallen, die wel niet be-

ftendig aanhielden , maar zig van tyd tot tyd , en

met dikwils wederkomende Aanvallen , verhie-

ven; gaande poogingen om te Braaken, Schuim

aan den Bek en ftytheid der Ledcmaaten daarme-

de gepaard. Daar op ftonden het Schaap de Oo-

gen ftyt 3 zyn Wollige Huid wierdt geheel ruig

en zyn Buik gezwollen ;
ja dit laatfte nam dermaa-

te toe, dat het Lyf zodanig uitzette, dat, even

als
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tils in de Trommelzugt , de Buik een klank van

vAg gaf, wanneer men 'er op klopte met den

Vinger. Eindclyk loosde het Beeft ten twee-

den maale zyn Water ; bet kreeg Afgang, en

wierdt, twaalf Uuren na dat het de Kamfer hadt

ingenomen , tegen alle venvagting weder ge-

zond, hebbende ook, naar 't gene my deszelfs

opmerkzaame en zorgvuldige OppafTers berigt

hebben , federt dien tyd geen het allcrminfte

Toeval wedergekreegen.

Eenen J^lond van ongevaar zes Jaaren oud ,

die fterk, vlug en Vleezig was, dwong ik, nog

nugteren zynde , anderhalf Drachme van de Kam-
fer in 't Lyf. Hy raakte daar op aanftonds in

toorn en woede, begon te blaffen, en liep in

groote benaauwdheid heen en weer. In deeze

fterke en geweldige bewcegingen bleef hy twin-

tig Minuuten lang : daar op ruftte hy byna een

geheel Uur uit, en, die tyd verloopen zynde,

kon men geen. ander teken van eenige Ongefteld-

heid in de Hond befpeurcn, dan dat hy zeer dik-

Wils naar den Adem hygde, even ofhy zeer ver-

moeid was door het loopen. Uitgeruft zynde,
raakte hy , op nieuws, in een veel heviger woe-
de, zodanig dat hy alles, 't welk hem in den '

weg kwam, aanranden en byten wilde: hy zag

'er fchnkkelyk uit, de Oogcn brandden hem in

't. Hoofd, en hy begon op de yzelykfte wyze te
'

blaffen. Zo dra ik dit vernam, oordeelde ik het

raadzaamer, den Hond te laaten dood maaken,<
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34 Proefneemikgen met de Kamfer

dan door eene nog verdere voortzetting van my-

nc Waarneemingen omtrent de fchadclyke wer-

kingen van de Kamfer, my zelf voor gevaar bloot

te lieilen van deezen dollen Hond.

Ik zal korteiyk berigt doen van myne Froef-

ncemingen op Waterdieren. Vier Kikvorfchen

had ik ieder een Grein Kamfer laaten inncemen.

Zy vielen^ kort daar na, in flaap, en men kon

ze, zelfs door verfcheidc maaien fchuddens, niet

v/akker maaken. Dit hield t beftendig aan, in-

zonderheid in twee, die na verloop van agt Uu-

ren gcltorven zyn : doch de twee anderen wier-

den weder volkomen gezond.

Thans blyft nog overig, dat ik verhaale, wat

my in het openen , zo van levendige als op deeze

manier ter dood gebragte Dieren, merkwaardig

voorgekomen zy. In ibmmigen, welken ik het

brokje Kamfer in de Keel geftoken had, heb ik

bevonden, dat hetzelve in de Maag ten deele

zeer weinig, gelyk in de Muflehen , Kiekens

en Haan ; ten deele niet zeer veel, gelyk in de

Kat en her Scnaap; van zyn gewigt verlooren had.

In zodanige Dieren , van my geopend, welken,

't zy nog levendig, 't zy door de Kamfer reeds

gedood waren, heb ik een groote veelheid Slym,

zo in de Krop, gelyk in de Vogelen, als in de

Maag, gelvk in de Viervoetige Dieren , aange-

troffen. In allen vond ik de Ingewanden met

Ontfteekinge bezet.

Het Voedzelj't welk de Dieren voor de Kam-
fer
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fer hadden gebruikt, werdt by de meeften in de

Maag nog onverteerd gevonden en geheel on-

veranderd; daar zy, egter, ten deele één, ten

deele twee en meer Dagen, na 't inneemen van

de Kamfer, hadden geleefd. Deeze onverteer-

de en onaangeroerd gebleevene gefteldheid der

Spyzen, nu, in de Maag, was inzonderheid op-

merkelyk in die Hen, welke, gelyk boven ge-

meld is, tien Dagen lang geen Spyze gebruikt,

doch niettemin dagelyks Afgang hadt gehad.

Zodanige Dieren , welken in een diepe Slaap

gelegen hadden, of met langduurige Zenuwtrek-

kingen waren bevangen geweeft , {tierven aan

eene Ontftceking van het Herfenvlies , van de

groote Vaten der Herfenen, de Longen en 't Ge-

darmte. Een menigte Gal was ook , by dezelven

,

in de dunne Darmen gevloeid.

Het Bloed was in allen niet van een zelfde ge-

fteldheid. In eenigen liep hetzelve, terwyl de

Vaten , in het openen , doorgefneeden werden ,

zo taay als Honig , daar uit ; in anderen was het

zeer dik en ftyf.

Terwyl my de tot dus verre bygebragte Proef-

neemingen nog niet genoegzaam duidelyk fchee-

nen aan te toonen, hoe veel Kamfer 'er naauw-

keurig vereifcht werde, om een Dier daar van

te doen
L
fterven : zo oordeelde ik het noodig,

tot een volkomene ontdekking van de kragten

dier Drogery , nog meer Proefneemingen , en

met grooter oplettendheid, in 't werk te ftellen.
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De manier, op welke ik, met dit inzigt, ver-

volgens te werk ging, was aldus. In de eeriïe

plaats waren alle Dieren, welken ik de Kamfer

ingaf i volkomen nugteren. Dit laadt men , in

alle de voorgemelde Proefneemingen , niet zorg-

vuldig in agt genomen. Ten anderen gaf ik de

Kamfer opklimmen der wyze : dat is, ik begon

met cene maatige Gifte en verhoogde die allengs

tot zulk een veelheid, dat 'er de Dieren cinde-

lyk door om 't leven raakten. Ten derden , liet

ik van ieder ingenomene Portie tot de volgende

cenige Dagen verloopen, ten einde het Dier zig

wederom herftellen moge van de Toevallen, die

het van de eerfte Portie in te neemen gekreegen

hadt. In die tuflehentyd werdt hun h.et' behoor-

lyke Vocdzel gegeven, op dat men, indien zy

ftierven_, verzekerd mogte zyn , dat zy niet van

Honger geftorven waren. Laatiielyk werdt ie-

der Dier naauwkeurig gewoogen , dewyl hier

door de Proefnceming tot volmaaktheid fcheen te

brengen te zyn. Ik oordeelde vooraf bcrigt te

moeten doen van deeze Ora(landigheden,ten ein-

de niet in geduurige herhaalingen te vervallen.

In de cerÜe plaats nam ik een Kwartel , welke

zes Loot woog, en maakte ten opzigc van de-

zelve de Proefneeming dus werkftellig. Ik ftak

dezelve een Grein Kamfer in de Keel, waar op

zy aanftonds in eene Beroerte verviel, fmytende

den Kop dan over de eene, dan over de andere

kant, even of zy een Zenuwziekte had. Zy
werdt ?
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werdt , egter ,' kort daarr.a wederom herfteld en

ten vollen vlug, zo dat ik my over deeze zo

fchielyke verandering moeft verwonderen. In-

middels at en dronk zy, en floeg ook op de ge-

woone wyze. Ten bellemden tyde gaf ik haar

nog twee Greinen Kamfer in , waar door zy aan-

ftonds van de voorige Kwaal veel heviger werdt

bevangen, met fterke beevingen door 't geheclc

Lyf , zo dat zy naauWlyks overend op de Beenen

fcheen te kunnen bly ven ftaan. Zy werdt egter

wederom ten naaften by herfteld-, na dat zy Af-

gang gekrecgen.hadt. Toen vermeerderde ik d,e

Gifte van de Kamfer tot drie Greinen ; en zy ver-

viel in even de zelfde Toevallen als te vooren;

doch nog heviger, en kon, twintig Uuren lang,

niet eeten noch drinken. Nadat zy, hier op,

ten vierdenmaale, vier Greinen Kamfer hadt in-

geflokt , viel zy in eene Beroerte, doch veel flaau-

wer dan de voorige reize. Daarentegen kreeg'

zy ik weet niet welke nieuwe Zitkte: zy vloog

in de Kouvv heen en weer, als of zy bang ware;

waar uit men kan befluiten, dat eene grooce ver-

andering in haar moet voorafgegaan zyn. Einde-

lyk hieldt die geweldige bcweeging op en,zy

kwam weder tot zig zelve. Op 't laatfte werdeg.

•haar vyf Greinen Kamfer ingegeven. Naauw-

lyks was , hier op , een Uur verloopen 3 of zy

viel plotzlingj daar zy te vooren geheel vlug was

ge weeft , in een foort van Doodilaap. Eenigen.

tyd daar na draaide zy den Kop om, fchudde dcu-

YIII. Deel. C 3 zei-
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zelven, en leid' hem over de andere zyde. Men
ftiet haar aan, doch zy was niet op te wekken,

en bleef op de zelfde plaats leggen ; ftervende

,

ongevaar elf Uuren na dat zy die laatlte Gifte

ingenomen hadt.

Met de overige Dieren , op welken men dee-

ze zelfde Proeven in 't werk ftelde , is het byna

eveneens gegaan; des ik, om vvydloopigheid te

vermyden, my niet zal ophouden met daar van

een Berigt te geeven: doch ik kan niet onaan-

geroerd laaten , van hoe groot een veelheid Kam-

fer ieder derzelven zy geftorven.

DeMufch, dan, die twee Loot woog, ftierf

van twee Greinen Kamfer : de Kwartel van zes

Loot , op voorgemelde wyze , van drie Grein

:

de Duif, die ongevaar veertien Loot woog, van

zes Greinen : het Kuiken , dat twee Pond zwaar

was, van vierentwintig Greinen: een Hoen, dat

de zwaarte hadt van vier Pond en zes Loot, van

zes-endertig Greinen : een Haan van omtrent zes

Ponden zwaar, hadt vierenzeventig Greinen noo-

dig, en de Kat, die vier en een half Pond ge-

wigts hadt, maar agtentwintig Greinen.

Hier uit zal iedereen, zo ik meene, genoeg-

zaam kunnen zien , niet alleen , aan hoe veel Die-

ren de Kamfer nadeelig zy ; maar ook , welke

zonderlinge uitwerkingen die Drogery, in ver-

lèheiden foorten van Dieren , beftendig en vol-

gens eenvallen Regel, voortbrerige. Het fchynt

my toe , dat de kennis van dceze werkingen

,

wan-
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wanneer men 'er met opmerkzaamheid agt op

geeft , in de oefening der Geneeskunde ook geen

kleine nuttigheid zal hebben. Niet op zuik een

Grond, ais of ik het daar voor hield, dat de Ge-

neeskundigen, uit het gene in de Dieren zig ver-

toont , een ontvvyfelbaare Gevolgtrekking ten

opzigt van de Menlcheiyke Lighaamen konden

maaken : aangezien Hippocrates zelf reeds op-

gemerkt heeft, dat de Ondervinding in Dieren

zeer onzeker en bcdrieglyk zy ; inzonderheid

,

dewyl men , volgens den Regel van gezond Ver-

ftand, de gewoone Handelwyze van de Natuur

niet uit zodanige werkingen , welken zig zelden

en onverhoeds openbaaren ; maar eenig en alleen

uit de genen, die menigvuldigft voorkomen, ont-

dekken en leeren moet.

Alzo het, nu, in de eerfte plaats blykt, dat

de Kamfer een ongemeen werkzaame ftcife zy

,

welke haar kragt overal
,
gelyk een zeer dunne

Damp, of veeleer als een zeer fterke Reuk, uit-

breidt: zo volgt daar uit, dat dezelve, om in

de Sappen of Zenuwen eene verandering voort

te brengen, niet noodig heeft , de Melkvaten in

te gaan , ten einde den Omloop des Bloeds te

volgen. Dit zelfde Befluit maakt de beroemde

Heer Haller op, uit de werking van zekere

andere ftofFe. Hy hadt, naamelyk, eenen Hond
Opium laaten inneemen , en denzelven daar op

openende , na dat hy reeds in Stuiptrekkingen

vervallen ware , vondt hy het Opum nog in des

VIII. Deel. C 4 Honds
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Honds Maag. Hier op gebruikte hy de volgen-

de Woorden ( Oft't vim non egefe Md fer 'Laciea,

Yajê wiï) : De kragt van het Of'turn heeft dien

weg, door deMelkvaten, niet noodig(*). Even

't zelfde oordeel kunnen thans de Geneesheeren

over de Kamfer vellen, aangezien de bygebragte

Proeven meer dan eenmaal getoond hebben, dat

dezelve , zo wel wanneer zy met Braaken we-

der geloosd werdt, als, wanneer men ze,- na het

fterven der Dieren, nog in hunne Maag vondt,

naauwlyks iets van belang van haar gewigt ver-

looren hebbe; daar zy, niettemin, zulke zvvaa-

re Toevallen , als Stuipen , Slaapzugt , Pyn en

Benaauvvdheid, hadt veroorzaakt.

Dewyl , verder , dit Geneesmiddel een zo

fchielyke , en , ik zou haalt zeggen , oogenblik-

kelyke' werking voortbrengt ; zo kan men van

hetzelve , ingevalle het in de Ziekten op de be-

hoorlyke wyze en ter regter tyd gebruikt wor-

de , de fpoedigfte en uitmuntendfte hulp verwag-

ten. Ook wordt deeze fpoedige werkzaamheid

van de Kamfer door het oordeel, 't welk de

bc-

(*) [Zie Pml. Stcadem. in Injlit. Med. Herm. Boea-

laave, Tom. IV. Gotting. 1744. pag. 246. Men kan hier

mede vergelyken de Proeven en Waarneemingen omtrent

de Werkingen van het Opium, door den Heer Rober*
Wïiytt, in het I. Deel déezer Uitgezogte Ferba?ideli?ir

gen, bladz. 319, en in 't byzonder die van den Heer
Lorry, in het IV. Deel, bladz. 270.

J
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ijeroemdfte Scbryvers daar over geveld hebben

,

$iet weinig bekragtigd. H offman noemt de-

zelve een vlugge maar geftremde Olie: Boer-

haave een zeer dikke Olie; Hales een Zwa-

velige en zeer vlugge zelfftandigheid : Junk er

een Ligbaam, dat uit vlugge Olie en een zeer

groote veelheid Stoffe , die branden kan, bcftaat,

en Tralles gebruikt daar omtrent , in zyne

Verhandeling over de kragten van de Kamfer (f)

,

de volgende Woorden : „ Men vindt het aller-

„ minfle niet in het geheele Lighaam, 't welk in.

„ ftaat zy om haare werkzaamheid te verzwak-

„ ken, te beletten ofte veranderen: hoe zeer

„ zy ook klein gemaakt en verdeeld worde , be-

„ houdt zy , niettegenftaande zulks , haare na-

„ tuur en kragt; dringt tot in het lydende Deej

„ en brengt aldaar , in zeer kleine veelheid , de

„ aanmerkelykfte uitwerkingen voort".

Wat de veelheid betreft , in welke men de

Kamfer moet gebruiken , daar omtrent geeven

myne Waarneemingen nog geen gehocgzaame ze-

ker-

(f) [Deeze Verhandeling heeft den Tytel van : Excrci-

tatione Phyfico- Medicd, virtutem Camphora refrigerantem,

ac internis Corporis iumani incendiis reflinguendis aptijjimam,

edifferit atque ex genuinis Artis principiis adftruit, ü. Bal-

thasar Lun. Trallps. Dit Werkje is met een Voor-

reden van den Heer F. Hoffmann, te Breslau en Leip»

fig, in 't Jaar 1734, aan 't licht gekomen, en ingevoegd

in het Aanhangzel van de Tom. I. Nov, Aïl. Erud. Lip-

fienj. p. 163.]

;. VUT. Deel, Cj .
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kerheid. Want , hoewel in .eenige kleine Vo-

gelen , het gene in ieder derzelven gebruikt is,

taamelyk naby komt, in evenredigheid, aan de

Lighaamelyke zwaarte deezer Vogelen; zo heb

ik doch , wanneer de Proeineemingen op veel

grooter Dieren werden gedaan , een geheel an-

dere overeenkomft daar in gevonden.

Voor 't overige zal men , uit aanmerking van

het nadeel, 't welk de Kamfer, geiyk ik aange-

toond heb , aan de Verteering toebrengt in de

Dieren, zeer wel doen, wanneer men zig dee-

ze opmerking in de Menfchen ten nutte maakt 3

en in agt neemt, dat men dit Geneesmiddel van

zodanige Perfoonen , die wat zwak zyn van

Maag , niet te dikwils noch te fterk gebruiken

laate.

H.

D E





Pi.. LI.

I tl tl I I I I I I I

Is/i . -im.ttf.-rti .
- Viv/ .



DE

H Y JE, N A
DER

OUDEN,
EN DERZELVER

UITBEELDING
VERBETERD.

ONder de , uiterlyk nog niet naauwkeurig
genoeg bekende, Viervoetige Dieren , is

federt lang de Hyjena der Ouden te tellen ge-

weeft. Eenige weinige Waarneemingen en Ont-
moetingen van deezen en geenen Reiziger heb-
ben , in laatere tyden , wel der Ouderlingen al-

oude berichten wegens de loosheid en verflin

dendheid (*) van dit Roofdier bekrachtigd ; doch
hetzelve is, in zyne lighaamsgedaante, daar door
niet veel bekender geworden : het zy , dat de
Reizigers zig niet hebben willen- waagen op de
gevaarlyke Jacht na een zoo vernielend Beeft, en-
kel uit nieuwsgierigheid en om het van naby te

mogen bezichtigen en onderzoeken; het zy, dat

zy
(*) Watsou's Dicrelyke Wereld, bl. 70.

VIII. Deel.
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zy al hier of daar by toeval de geleegenheid aan-

treffende,' om het naauwkeung te beichouwen,

uit onkunde geoordeeld hebben, dat het reeds

genoeg in andere Wereldsdcelen bekend was, en

dat gevolgelyk hunne moeiteneeming van het op-

maakcn eener omftandige befchryving en nette

uitbeelding' overtollig zyn zoude.

't Zy hoe 't wil; zeker is het, dat het juifte

befcheid wegens de Hyana der Ouden, van wel-

ke zoo oneindig veele en taftbaare fabelen ftaan

aangetekend , den beoeffenaaren van de Natuur-

lykc Hiftorie der Dieren heeft ontbroken; waar

van daan het is gekoomen , dat 'er onder hun de

een en ander Man van naam gevonden is geweeft,

die, aan den eenen kant 3 de Vernaaien der Ou-

den wegens de Hyana vol vindende van allerlye

bcuzclingen en verdichtfelen , en, aan den ande-

ren kant , by de laatere Schryveren geen klein

verfchil befpeurende omtrent de opgaave der uit-

wendige gedaante van dit fchepfel; die, zeg ik,

hierom aan de beftaanlykheid zelve der Hvana

heeft begonnen te twyfelen. Van deeze Die-

renkenneren hebben fommigen, de afbeelding ge-

heel verwerpende , welke Gesnerus in een

oud Grieks Handfchrift der Gedichten van Op-

pi anus had gevonden (van de echtheid van wel-

ke afbeelding Gesnerus (*) zelf flegte gedach-

ten

(*) Gesnerus de Oundrup. p. 624. Hanc imaginem qua'

lèntcunque in Vetert Grceco Codke manufcripto Pcematum Qp-

iiani reperimtts: MM qnidem non placet.
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ten had) met hem (#) de Hyana voor een Veel-

vraat, of ook voor een Das (f) , of voor een

Zwyn-Das Q.), goedgevonden te boek te Hel-

len.

Zoo maakt, by voorbeeld, de uitmuntende

Heer Ra y geene de minfte zwaarigheid te fchry-

vcn, in de zo even aangehaalde plaats van zyn

Kort Begrip der Viervoetige Dieren: „ De Ouden

„ beuzelen veel wegens deHyana, als daar is,

„ dat zy jaarlyks van Kunne verandert ; dat haar

„ Hals niet verdeeld word in Wervelbeenderen,

„ maar geftyfd is door één enkel, recht uitgaand

„ been ; dat haar' Oogen duizendmaal van Ko-

fy leur veranderen; welke dingen aan-geen Dier

„ eigen zynde, zoo mag men met recht vermoe-

„ den, dat 'er zulk een gedierte [alsdeeze Hya-

„ naj in de wereld niet is : Evenwel meencn

„ wy, dat de Das dzHyana is geweeit der Ou-

„ den".

Gelyk deeze groote Man ons Dier alzoo tot

eenen Das maakt , (dewelke echter hemelsbreed-

te daar van verfchilt 3
~) zoo wil ook de anders zeer

oplettende Kjempfer van de Hynena der Ouden
eenen Zwyn-Das gemaakt hebben , welken naam
hy geeft aan het Oofterfch Dier Kaftaar.

Of 'er in 't geheel wel Zwyn-Dajjen waren,

trok

(*) J. T. Klein Ouadrup. p. 83.

(1) Raji Synopf. Jnim Qiiadrnp. p. 158.')

Cl) E. ïüempkeri Amamit. Exot. p. 411.
'
VIII. Deel.
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trok Ray in twyfel (*>; maar op 't gezach vart

Kempfer. wierd dit nu buiten alle bedenken ge-

field ; daar hy zynen , naar een Varken zeer wel

gelykenden Kaftaar, alzoo genoemd hadt.

Ik voor my, zo anders de gebreklyke figuu-

ren , door deezen befaamden Reiziger ons in

Plaat medegedeeld (f) , maar iets zjllen worden

onderfteld te kennen te geeven, ben in 't ver-

moeden geraakt, of Kjempfer zig niet in zy-

ne mecninge bedroogen heobe, of weliigt door

zynen Vrind te hpahan verkeerdlyk onderrecht

geworden zy, dat de Kaftaar, welken men hem
vertoonde, de Hyana der Ouden was.

Gelyk de Heer Kjempfer dat Dier met eigen

oogen bezichtigd heeft en met eigene hand naar

't leeven afgetekend , zoo kan niemant ter we-

reld tvvyfelen, of de evengemelde twee figuuren

zyn in daad en waarheid van den Kaftaar ;

want, offchoon die figuuren wel in 't algemeen

zeer gebreklyk zyn , zoo kunnen zy echter met

het leevendig Voorwerp zoo weezenlyk en mer-

kelyk niet verfchild hebben, dat de O oren, in

de plaats van kort, laag en rond, langkwerpig en

Jpits; en de Huid, in de plaats van getygerd en

met zeer veeh Jpatten geplekt, met weinige o-ver

dwars loopende lange jireepen getekend ge weeft

zou-

(*) Raje Synopf. Oiiadrnp. p. 185.

(f) Ksmpferi Ammiit. Fafcic. II. Relat. IX. f. IV. ubi

Tabulam vide ad No. 4, 4.
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zoude zyn. Kjempfers figuuren , hoe flegt

en fober ook , komen in alles volmaakt mee zync

befchryving' overeen.

Het is hier der moeite waardig , die Befchry-

ving aan te haaien 3 op dat men des te beter moog
beoordeelen, of 'er tuflehen den Zwyn-Das of

Kaftaar, en onze Hyana, niet een zeer merke*

lyk verfchil zy.

„ Uitgezonderd de Kop, de Staart en de Poo-

„ ten, is het Dier van de kloekte en hetfatfoen

„ van een Varken of wild Zwyn, van de groot-

„ fte foort. Het is bekleed met lange gryze haai-

„ ren , die , even als by de Zwynen , op den

„ rug overeind ftaan , byna van een {pan lang

,

„ en zwart aan de toppen. De Kop gelykt wel

„ naar dien van eenen Wolf, en heeft een zwar-

„ te fnuit. Het Voorhoofd is langkwerpg, en

„ de Oogen ftaan digt by de fnuit; zy zyn zwart

„ en draaijen gezwind. De Oorén zyn naakt,

„ donkerbruin , en [pits. De Staart is vry lang,

„ en bekleed met digte en lange haairen; zynde

„ mooi gekringd met zwarte banden. Zoo zyn

„ ook de Schenkels eenigermaate gekringd; de

„ achtereen zyn langer dan de voorjïen. De Poo-

„ ten zyn verdeeld in vier nagelen s dezcelken het

„ Dier, eveneens als de Wolven, intrekt, op dat

„ zy niet gezien worden. Het Lyf is getekend met

„ weinige, breede, en ougelyke jireepn, om de an-

„ dere bruin en zvjart, loopende van den rug afna
„ den buik toe ".

VIII. Deel. . Of
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Of nu met deeze uitduidingc ons tegenwoordig

Dier ftrooke , laaten wy aan de befliiiinge van an-

deren gcheelyk over ; tekenende hier wyders aan,

dat met die Bcfchryvinge van Kjempfer's Kaf-

taar in het voornaamfte volkomen ovéreenftemt dé

figuur van het Dier, 't welk de gadelooze Bel-

lonius weleer., onder het opfehrift van leLoup

marin , heeft uitgegeeven , in zyn eerfte Boek:

van de Natuur en Verfcheidenhcid der Vis-

fchen(*); meldende van hetzelve niets anders,

dan 4at het een inwöonder zou zyn van de Kus-

ten )/an Engeland , en enkel en alleen van Vifch

Jeeve; een Dier, in het geheel niet bekend ge-

weeft, zegthy, by de Ouden.

Het is op het gezach van deeze figuur in Bei<-

lonius, nochtans, en van de voorverhaalde af-

beeldingen en befchryvinge by Kjempfer , dat

de Ridder Linnjeus, in zync hervormde Xde

Uitgaave van het Syjiema Natura, onze Hya/ia
9

met de naamen van den Zeewolfvan Bello nitjs,

en van den Zwyn-Das van Kampeer, heeft be-

fchreeven als een Dier , „ het welk de grootte

„ heeft van een Zwyn. De Haairen van den

j, rug, zegt hy, zyn omtrent een fpan lang,

„ recht

(*_) P. Delon la Nature £f Diverfitê des Poiffons. p. 20.

Het verdient zyne opmerking , dat Eüllonius van dft

Dier, den Zee-Wolf,zoo als hy het noemt, met zoo vee-

Ie verzekerdheid fpreekt,. als van éeri Inwöonder vafl

Engeland; en dat ondertuflehen Ray niet alleen, in zyne

Synopfis; maar ook Meuret, in Pinnce Rcrum Briitannï.

ca'
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})
rechtovereindftaande, en aan de toppen zwart.

„ De Ooren zyn naakt. De Staart is met zwart-

» agtige ringen gebandeerd. De Schenkels zyn

„ bont met zwarte kringen. De Streefen van het

„ Lyf zyn donkerbruin en zwart , overdwars ïoo-

„ fendè van den rug af na den buik". Evenwel

verfchilt de Heer Linn^us daar in van Kjemp-

eer, dat hy de Hyana t'huis brengr tot het ge-

fkicht der Honden , en niet tot dat der T>aJJen\

welke laaften hy in het geüacht der Bceren phatlt.

Onbegryplyk is het ondertuflchen , dat een

Man van die naauwkeurigheid , als Ray ge-

weeft is, op zoo lollen grond de Hyana der Ou-
den voor den gemeenen Das verileeten heeft. Im-

mers de reden , welke hy had , om de beftaan-

lykheid der Hyana in twyfel te trekken , is zoo

zwak, als ooit kan worden uitgedacht voor ie-

mant , die zyn werk gemaakt heeft van de Schrif-

ten der oude Dierenkundigen te leezen. Zoo
draa handelen deezen naamentlyk niet van eenig

vreemd en weinig by hen zelfwaargenomen fchep-

fel , of daar moeten Wonderen van aangetekend

worden; zoo dat, byaldien het, tot in twyfel-

trek-

carum, geheel en al van 't zelve zwygerj. Charleton
haalt (uit Bellonius zekerlyk) deezen Zee- Wolf wel aan,

in zyn Onomafticon ; maar tekent 'er noch Engelfchen

naam, noch eenige andere byzonderheid van aan , ati-

ders, dan dat hy zoo wel een Water- als een Landdier

i£, gelyk Bellonius hem had te boek gefield.

VIII. Deel. D
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trekking en algeheelc ontkenning der beftaanlyk-

heid van iets, genoegzaame reden is, dat de Ou-

den ons daar fabelen van vertellen , het getal niet

overgroot zal zyn van de Schepfelcn , welken in

de wereld, als beftaande weezens,overblyven zul-

len. Wat dan ? De Hyana dus, om der verdichtfe-

len wille van haare hiftoric, ontkend zynde, moeft

men zoeken na eenig Viervoetig Gedierte, het

welk ergens in overeen kwam met het geen van

de Bycena was befchreeven door de Ouden : en

,

wel ras had men zoodanig iets gevonden. We-
gens de Hycena ftond aangetekend , dat zy onder

hsaren ftaart, kort boven den aars, eene holiig-

heid had, dewelke na binnen niet doorging, en

een zak of beursje uitmaakte. Dat eenige Karak-

ter was voor Ray genoeg tot zyne onderltel-

ling. Immers fag. 185. gezegd hebbende wegens

den Das, Gracum hujus animalis nomen mtllum -

novimus , niji fit veterum Hyjena, d. i. „ Wy
„ weeten geenen Griekfchen naam van dit Dier,

9> ten zy het de Ryana der Ouden is" ; gaathy

den Das omftandig befchryven; maar vindt aan of

in denzelven niets, volftrekt niets, het welk hem
tot de Ryana maaken kan, dan die evengemelde

opening even onder den Haart ; en deeze is voor

hem zulk eene byzonderheid, dat zy alleen, met

voorbygang van al het andere, tot ftyvinge van

zyn gevoelen moet gelden. Hutc ammali pecu-

IiiARE£/2, zegt hy by pag. 187. quo cum Hyjena

convemt ^meatumJeu orific'wm habere forgum , flatimM
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fub cauda , &c. d. i. „ Byzonder eigen is het

„,aan dit Dier, waaromtrent het met de Hyana

„ overeenkomt, eene ruime opening te hebben

„ terftond onder den Haart". Maar meer an-

d're Dieren zyn 'er bekend , dewelken , op de

zelfde plaats , zoodanig eene opening hebben ;

zoo dat, met even veel recht, van elk derzelven,

zoo wel als van den Das
9
' de Hyana zou zyn te

maaken geweeft , indien dit enkel kenmerk tot

genoegzaamen grond van Ray's befluit kon gel-

den.

Men heeft dan , om maar kort te gaan , een

verkeerd Voorwerp voor de Hyana der Ouden
aangezien. De Das verfchilt 'er oneindig van.

Kjempfer's Kaftaar, met welken de figuur inW atson overeenkomt, gelykt wel meer, doch

niet genoeg ; -en deszelfs jptje Ooren , en over

dwars kopende flreep'en , £om van andere byzon-

derheden niet te reppen,) maaken al te groote

kentekenen van onderfcheiding tuffchen dat Dier

en de Hyana. Even zoo wyd en breed verfchilt

ook van dezelve de Zee- Wolf van Bello-
nius; en niet minder de Gulo of Veelvraat van

Klein (*).

Men mag zig hier over niet zonder reden ver-

wonderen. Want wie hebben in de Dierenkunde
meer geblokt dan de groote Gesnerus? dan de
vlytige Bellonius? Deeze laafte heeft Afiè',

een
(*) Ki.ein Quadrup. Tab. V.
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een Vaderland der liyana , doorgekruifi: , zo»

wel als verfcheidene gedeelten van Europa-, niet

alleen om Hamen , maar ook inzonderheid om
Dieren van naby te zien en te onderzoeken. Ges-

nerus hebben \vy nochtans, hier voor, rond uit

hooren zeggen , dat hy de afbeelding der Hya<-

na , welke hy in 't oude Griekfche Handfchrift

van Oppianüs had gevonden , voor onecht aan-

zag; en hy vermoedde, (waar in Klein hem

naderhand gevolgd is,) dat de liyana de Veel-

vraat was. Bellonius heeft omtrent de rech-

te kennis van ons Dier niets meerder uitgewerkt:

ïn zyne reize, te Alexandrië gekomen , zag hy

eene tamgemaakte dvetkat, en wegens haar op-

anerkende het zelfde, welk Ray naderhand heeft

waargenomen omtrent den Das , te weeten nog

eene andere opening van achteren dart die van den-

aars, ecne holte naamentlyk of beurze, waaruit

3ïien het Civet haalt, befloot hy al te gereed en

les, dat de Hyana der Ouden geen ander Dier

geweeft is dan de Civetkat; en dit wel met zulk

eene verzekerdheid , dathy(*), naa zyne korte

be-

(.*) P. BsLON Objerixations de plufitursSingularitez, p.

J66 , 167.

(f) Met zwvgen kan ik hier niet voorby, 'dat op het

gezach van deeze aantekening van Pjellonius deeze

dwaaling by fommigen voortgekroopen is. De voortref-

feiyke Heer Pcnfionaris Meerman, die waardige Rech-

terhand der Studieminnaaren aan de Maaze , heeft in

zyne Wel Ed, Geftr. overfchoone Eoekerye een zeer

fraai
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befchryving, durfde zeggen : „ Qjfon la confere

„ avec celle de Hyana; &par!aonvoirra, que ce

„ aue nous nommons Ct vette eji Ie Hyana des an-

„ ciens": d. i. „ Dat men deeze befchryving van

„ de Civetkat met die van de Hyana vergelyke

;

„ en daar door zal men zien, dat dit Dier, het

„ welk \vy C'roetkat noemen , de Hyana is der

„ Ouden (f)".

Ondanks deeze verzekering fchynt echter by

de meeften- het gezach van Gesnerus 't veld

behouden gehad te hebben. Die naa hem zyn ge-

komen, hebben de figuur uit het oude Griekfche

Handfchrift van den Dichter Oppianus, omdat

hy ze afgekeurd had , doorgaans verworpen.

Wie hunner zou eene afbeelding van de Hyana
9

«door hem uitgemonfterd , voor deugdelyk en goed

hebben durven aanzien ? Want zyn alle de Hei-

den, „ dewelken na Gesnerus en Aldro-
„ van dus Hiltorien der Dieren en algemeen e

„ Korte Begrippen over dezelven ondernomen

„ hebben te fchryven , voor zulken te houden ,

„ die niets loffelyks hebben uitgevoerd
; ja zelfs

„ geene genoegzaame kennis van de Dieren fchy-

„ nen

fraai Handfchrift in het Grieks van MANuëL Philes ovey

de Dieren; gefchreeven door den zeer vermaarden An-
gelus Vergerius van Creta; en door eene naauwkeurige

hand verrykt met uitvoerige figuuren in Waterverwe : Eu.

het is aanmerklyk, dat daar in , voor het Hoofdituk over

de Hyana , een zeer net fchilderytje ftaat van de Civet,.

Jtat.
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„ nen gehad te hebben"; gelyk de Heer Ray,
(die ondertuflchen omtrent de llycena aan 't zelf-

de euvel ziek bevonden word) zoo ftellig oor-

deelt (*), wie hunner zou dan ooit hebben in

zyne gedachten genomen , ten ware hy door ei-

gene nafpooring' en oplettendheid was beter on-

derrecht geworden, den grooten Meefter in de

Weetenfchap der Dierlyke Hiftorie, Gesnerus,

tegen te fpreeken?

De Figuur , echter 3 (eere zy het oude Hand-

fchrift van Oppianus!) door deezcn onvergely-

kelyken Man verworpen, is, over het geheel be-

fchouwd, vry echt en onverwerpelyk ; gelyk de

nieuwsgierigen , onze tegenwoordige afbeelding

jjiet dezelve [in de Zurichfe Uitgaave van Ges-

nerus boek, Ao. 1551. p. 924,] naaziende,

gants duidelyk bemerken zullen.

Om met de befchryving van het Dier dan voort

te gaan , en met de benaaminge te beginnen , de

Grieken hebben aan hetzelve , om reden van de

Borfle/en, met welken de rug bezet is, en wel-

ken fteiler overeind ftaan, of nederliggen , naar

maate van de luimen der grimmigheid of gemak-

ïykheid , waar in het fchepfel zig bevind, den

naam gegeeven van Hyana ; ontleend van ur, i.

i. Zwyn of Varken ; waar van zy het verkleinend

v*««, d. i. Varkentje of Zwyntje gemaakt hebben;

het welk ons zeer natuurlyk fchynt te kennen te

gee-

(*) Ray in Prccfat. Synopf.
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geeven , dat 'er merklyk onderfcheid was tuflchen

de grootheid en kloekte van een Zwyn en van

de Hyana: aan dewelke in laatere eeuwe door

Pinicianus de Hoogduitfche benaaming van

Grafdier werd gegeeven , omdat zy verhaald

wierd by de Graffteden zig veel te laaten vinden

,

en op de Lyken te aazen. Ook mag, niet on-

waarfchynelykj de overeenkomft, welke deeze

Hyana in verfcheiden' opzichten met den Wolf

heeft, zweemende in geftalte zoo wel als in root-

gierig- en verflindendheid niet weinig naar den-

zelven , eenige aanleiding gegeeven hebben

,

dat de Hebreeuwen de Hyand, by onderfchei-

ding van den gemeenen Wolf, in hunne taaie ook

?$ 2
$] genoemd hebben ; want buiten deeze be-

naaminge , (dewelke niet wel op eenig ander

Roofdier, uitgenomen alleen ook o$dQnJacklials:9

zien kan,) is 'er geene voor dit, in geheel Ooften

van ouds genoeg bekende , Dier , in de Heilige

Bladeren des O. Teftaments te vinden , of 't moeft,

naar Bochart's gevoelen, die van ym zyn.

Onze Nederduitfche Overzetters vertaaien die

benaaming letterlyk in Zepbanja III. vs. 3. Q.)

en Habacuc I. vs. $. door Avondwolf; terwyl zy

in

(f) Haare Richters zyn Avondwolven , die de
:

beenderen

niet hreeken tot aan den morgen ; die niets overlaafcn , heb*

ben veele oude Overzettingen en uitbreidingen ; die niet

aflaaten, zeggen ue Groot en le Clerc, van de beende-

ren (zoo wel als het Vleefch) te knaagen en te verflin-

den, tot dat de morgen fton d aanbreekt.

(0 Beter ware gezegd, Wolf der Avonden: want van

VIII. Deel. D 4 w*
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In Jerem. V. vs. 6. fitópftw^ door Wolf.der Wïfcler-

mjjen (j) vertolken; even als of de Wolven, in

het algemeen, dien bynaam niet te draagen hadden.

Wierden in deeze Schriftuurplaatfen de Wol-

ven flegts gemeend , dan ware araxi alleen genoeg

geweeft; zynde de nadere omfchryvïng of uitdui-

ding met bet woord^ of avond overtollig. Maar,

is de Hyana een roofgedierte, welks byzondere

eigenfehap is, by den avond op roof uit te gaan, en

geduurende de nacht te aazen ,
gelyk de Ouden

ons uit eenen monde vernaaien (*), hoe gants

natuurlyk en volmaakt welgepaft is dan de onder-

fcbeidende benaaming,, welke de H. Schriftuur aan

dit Dier geeft , van jivondvcolf? In eene der ou-

de Gloffen over Jerem. XII. 9. ftaat aangetekend,

„ dat de Hy<ena een Naciitgedierte is,

.,, aazende op Lyken en veelcrlye Onreinighe-

„ den": En het is eenpaarig door de Ouden te

boek gefteld , „ dat zy by den nacht veel fcher-

„ per ziet dan over dag; wroetende by nacht de

„ Grafkuilen om , en de doode Lighaamen ver-

„ llindende". Ruim zoo verfchriklyk was hier-

om by de Oofterfche Volkeren deeze Hyana, als

de Leeuw, de Luipard en Wolf : zulks het zeer

wel te denken is, dat God's Propheeten, in hun-

ne gelykenifien , ons Dier met deezen nu en dan

famengenoemd hebben. Ge-

a-W, avond, is zoo wel als van rEny , wildernis, het meer-

voudig getal nuip.

(*) NKxlwa^os , NwiWWas , word de Hytena genoemd
by Oppianus, d. i. in onze taaie zoo veel als Nacbtziver-

ver •
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Genoeg zy dit gezegd., zoo veel den naam be-

langt. De vraag, die verder volgt, is, of ons

tegenwoordig Dier met de daad de Hy jena zy

der Ouden? Maar de overeenkom!!: van hetzelve

met de befchry vingen der oude Dierenkundigen

beantwoord deeze vraag volkomen. Men moet

naamentlyk van hunne berichten ilegts al dat won-

derbaarlyke, en fabelachtige , het welk de gefchie-

denis der Hy$na heeft verdacht gemaakt , aftar-

ren ; wanneer ons genoegzaame aanvvyzingen , die

enkel de uitwendige gedaante van dit fchepfel be-

treften , zullen overblyven tot ftaavinge der waar-

heid. De Lighaamsgeftalte , het zichtbaar maak-

sel, de koleur, en andere uitwendigheden van

het Dier , hebben niets te doen met de grollen en

beuzelingen , welken de een den anderen wegens

dit fchepfel van tyd tot tyd heeft wysgemaakt.

Qppianus, by voorbeeld, heeft de Hyama in.

deeze en geene byzonderheid zoo wel afgemaaid,

dat zyn oude Kopyift, of wie anders de tekening

van 't Dier daar by gedaan heeft , het gants nier.

kwalyk had met de daar by geftelde Figuur, wel-

ke door Gesnerus afgekeurd aan ons is meege-

deeld. Is de Rug van de Hysena a//erzvege ru'ig-

haamg, als met Bor (leien bezet; ts die Rug langk-

v)er~

ver: Terwyl de bynaam ook van Aoo-Jéjkiis , door den zelf-

den Schryver aan het Dier gegeeven Word, om reden,

dat het bezwaarlyk. zig laat zien, als houdende zig meef£

t\ fchuil over dag.

VIII. Deel. D 5
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werp/g enjmal, gelyk hy zegt : Is het Lyfmét zeer

veeIe Spatten afgezet (*) of getekend; en zweemt

het beeji vry wel naar eenen Wolf, enz. ; dit alles

komt, over het geheel, met de cvengemelde af-

beeldingc niet kwalyk overeen , en ftrookt ook

volkomen met onze tegenwoordige aftekeninge:

By dewelke het ons onmooglyk was (wegens de

Ongeduurigheid van dit Dier) daarenboven nog

eene figuur te voegen van die Byzonderheid , wel-

ke door de Ouden omtrent de Hyana is waarge-

nomen , en hier een zeer duidlyk teken verftrekt.,

waar aan men dit Voorwerp, het welk in de voo-

rige opzichten reeds zeer wel aan de oude befchry-

vingen beantwoordde, al verder en zekerder voor

deHy<ena kennen mag. Wegens haar is naam en t-

lyk opgetekend, dat zy even boven den aars, kort

onder den ftaart, eene fnede of langkwerpige ope-

ning heeft, uiterlyk niet ongelyk aan de.vrou-

welyke fc'hamelheid ; welke opening niet na bin-

nen in het lighaam van het Dier doorgaat ; maar

enkel eenen zak of beurs formeert ; hoedanigen

ook de T)ai\ de Chetkat, en Rat van Pharao of

'Ichneumon hebben. Welke merkwaardige byzon-

derheid noch door Kjempfer wegens zynen Kaf-

taar, noch door Bellonius of Charleton
wegens hunnen zoogenaamden Zee-J¥olf, noch

door den Ridder Lik umus wegens zyne Hy#na9

noch

(*) Opitanus noemt de Hyana raak, d. i. met/patten

geplekt, of geteigerd.
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noch door Klein wegens den Veelvraat isopge-

fchreeven ; eene byzonderheid echter zookenne-

lyk, dat op de waarneemingen derzelve alleen-

Jyk -gegrond veft kon worden die oude Fabel, dat

de Myana man en wyf te gelyk, of het eene jaar

man , het andere jaar wyf was ; tot wederleg-

ging van welke dwaaling fommigen der Ouden
reeds, gelyk Aristoteles, gefchreeven heb-

ben , als uit eigene waarneemingen onderrecht

zynde, dat beide de Sexen der Uyana zoodanig

eene voorgemelde opening hebben , behalven de

gewoone voortteelingsdeelen, het Wyfje zoo wel
als het Mannetie.

Onze Hyaua nu had deeze byzonderheid zeer

duidelyk; en zelfs wel zoo kennelyk, dat dage-

lyks daar uit aan de onkundige menigte , by aan-

tooninge van die opening, wierd wysgemaakt,
dat het beeft een Hermaphrodiet was. Ligtelyk

nu zou iemant daar uit bewoogen kunnen worden
om te vraagen, „ Of niet de Hyana , fchoon we-

„ gens het geftel haarer Tanden vallende, volgens

„ de rangfchikking van Linn/e us Samenftel, on-

„der het Hondengeflacht, als eene uitzondering

„ op den regel zy aan te merken"?
By de Oude Dierenbefchryveren worden ons

veele grollen verteld van de Oogen der Hyana^
welker gloed (veranderende gelyk ik duidelyk

gezien heb } naar maate het Licht daar in valt)

de aanleiding gegeeven heeft tot de Fabel van de
VIII. Deel. Ede-
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Edele Steenen, welken in dezelvcn zouden zitten.

Ik heb daar omtrent niets anders waargenomen,

dan dat zy zeer fnel zyn, en zig nu en dan wan-

neer het Kaarslicht recht van vooren , of op zy-

de kort daarby gehouden wierd, als gloeijende,

glinfterend bruin, of ook blinkend rosachtig,

doorgaans donker bruin of zware,' vertoonden.

Wegens de Stem van 't Dier; met welke het

insgelyks volgens de beuzelagtige Overleveringen

der Ouden , de meefte dierlyke geluiden zou kun-

nen naarbootzen welken het van buiten hoort,kan

ik mede maar alleen met zekerheid melden , dat

het Gelach , van 't welk men zoo breed opgaf ,

niets anders was dan een grinnikend geluid , met

geüooten Tanden en een weinig opgetrokkene

Lippen , als uit den Keel van 't Dier hervoort-

gebracht : Brullende en tjankende onze Ryana

ftandvaftig alle avonden en nachten yflelyk,zoo-

draa, het gezelichap van menfehen haarbegeeven

hebbende, zy eenzaam wierd gelaaten; welkge-

luid de opgeflootcn honden ook, des ongewoon,

gemeenlyk maaken , fchoon op verre naa zoo

iterk en doordringend niet als deeze Hyana. E-

venwcl was door den eigenaar, die haar had me-

de gebracht , verhaald, dat hy haar , nog zeer jong,

door luidkeels en by aanhoudendheid te lagchen,

had weeteh te verlokken.

Maar wat de Verslindendhfid van 't Dier be-

treft , gemaklyk was het naategaan , dat daar om-

trent;
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trent de Ouden niets bezyden de waarheid gc-

fchreeven zullen hebben 3 en dathetgeenegroot-

fpraak der H. Schriftuure in de hier boven aange-

haalde plaats zou zyn, dat de Avondwolf oï Hy<e-

11a van 't gebeente zoo weinig als van 't vleefch

in haare nachtverflindingen , overlaat: want ge-

heel verfchriklyk was haar geftel van Tanden >

dewelken Yvoor-wit,in Hoekte voor die van een

Wolf, in fcherpte voor die van eenen Leeuw,
geenzins behoefden te wyken. Zy heeft zes plat-

te Voortanden ,zoo in het bovenfteals in het on-

derde Kaakebeen. Van deezen ftaan een weinig

af, aan elke zyde,zoo boven als beneden, twee
zeer merklyk grooteren die zeer fcherp zyn -

r en

daar aan volgt, op eenigen affiand, wederom aan

elke zyde, zoo beneden als boven, een Slagtand,

die een weinig krom
, gelyk de voorgaande en

uitermaate fcherp is : deeze grootere Zyd- en

Slagtanden van het bovenfte en onderfte Kaake-

been fluiten na binnen en gedeeltelyk tuflehen in

en over eikanderen ; zoo dat het geen de Hyana
met dezelven aanvat, of geheel afgebeeten, of

onverwrikbaar vaft gehouden word. Onmoog-
3yk was het (hoe veele moeite daar toe aange-

wend wierd) het nette getal der Kiezen op te

neemen ; kunnende wy van dezelven maar alleen,

uit het gezicht daar van nu en dan ter vlucht, met
waarheid berichten , dat zy in grootte aan de

Tanden evenredig zyn. Hoe zwaare en met taai-

VIII. Deel. ie
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je of bcenachtige deelen bezette brokken vleefch,

fomtyds ter dikte van eenen arm , aan 't Dier

werden toegeworpen, altoos vraatig had het zel-

ve die, in één oogenblik. en genoegzaam zonder

kaauwen of byten , ingeflokt, tot onze nierkly-

ke verwondering. Eiken dag, en fomtyds ook

maar om de twee dagen , dronk het omtrent de

hoeveelheid van een half pint Water.

Eenigzins hartvormig (Cord'iforme') en van

de gedaante, welke na het driehoekige helt,

was de K o p deezer Hyana ; fpitfer aan

den Neus , zeer fterk befpierd en breed op

de wangen ; zwart en gekneveld omtrent den

neus en lippen ; ftaande de oogen digt na den

fnuit toe , die niet vooruitftaande maar platachtig

was.

De Neusgaten waren langbochtig en van

figuur als een omgekeerd Komma [']; ftaande de

Neus , boven aan zyn begin, een weinig rond

verheven.

De O o ren, wel verre van langkwerpig en

fpits, waren zeer breed, kort en omtrent rond;

niet geheel naakt, maar bezet met korte haairen

en boven in hunnen rand op 't midden een wei-

nig ingebogen ; de Opening derzelven is zeer wyd.

De geheele lengte van den Kop, gemeeten voor

van de fnuit af, over de bogt van 't bekkeneel

,

tot agter by het begin van den nek, was i Voet

2s Duimen, Amfterdamfche maat.

De
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De Romp van het Lighaam meer rank dan rond,

was door het daaglyks fterk voeren vry vet; maar

in den natuurlyken ftaat van fatfoen , als een

Wolf oflange Hond, bekleed met eene niet lano-

doch echter eenigzins ruighaairigehuid, vuilgeel

in den grond, en afgezet of geplekt met onregel-

maatig verdeelde en donkerbruine fpatten ofrond-

agtige vlekken, onder welken eenige weinigen

op den hals, (de eene nochtans fterker affteekende

dan de anderen) in de lengte liepen. De geheele

hals was bezet met borftelachtig haair.

, Boven op den Nek en langs den ruggegraat ftond

insgelyks een ftreek van Borstelen, dewelken de

Hytena overeind fteeken en weder vallen laaten kon,

naar maate van haare verbolgendheid of zachtzin-

nigheid: deeze Borftels waren fommigen zwart
j

en de meeften, gelyk het ander Haair buiten de

plekken, vuilgeel, zynde de grootften weinig

meerder dan een handbreed lang. Ligter van Ko-
leur waren de beneden borft, het onderlyf en de

buik.

De Lengte van deezen romp, met deszelfs

bochten gemeten, van het begin van den nek af

tot aan 't begin van den Staart , was 4 Voe-
ten.,

Deszelfs Dikte, in den omtrek gemeeten, over

de ribben , was 3 Voeten 7 Duimen.

De Staart , lang 1 Voet 5 Duimen , was ins-

gelyks vuil geel, behalven naa het uiteinde toe,

VIII. Deel. al-
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alwaar dezelve donker bruin
, geringd met twee

banden, en zwart in zyne fpics uitloopende was:

het Haair op denzelven lag midden boven op als

geicheeld of in tweè'n gedeeld. In luimen van

vrindlykhcid of van verlangen na aas kwispclitaart-

te de Hyana^ even als de Honden.

Belangende dePooTEN; de voorden waren

langer dan de achterften ; hebbende decze laar-

Hen, van den hak afgemeeten tot op den grond

by de zool van den voet, (want het Dier gedoog-

de niet , hoe men het ook werkdelüg wilde maa-

ken, dat wy zulks op eene andere vvyze konden

meeten,) de hoogte van 9 Duimen; tervvyl de

Voorpooten, mede gemeeten van den elboog tot

aande zool, 1 Voet 6 Duimen lang bevonden wier-

'

den. Beiden,, zoo de Voor- als Achtcrpootcn ,

waren niet geringd ; maar alleen , op de ichee-

nen , even gelyk het lighaam , hier en daar

met onregelmatige plekken getekend; zynde de

binnenfte zydc geheel ongevlekt, en, evenals

het onderlyf, wat ligter geelverwig.

De Voeten donkerder bruin dan de Schenkels

,

en mcrkelyk dunner dan deczen aan haar onderde

gewricht , waren naar evenredigheid grof en

fterk van Vingeren , die breed uitliepen, en vier

in getal waren, zynde de middelden de langden ;

allen voorzien van middelmatige Nagelen ; die

fcherp genoeg geweeft zynde, om het hok waar

in het Dier beflooten was te breeken , tot voor-

koo-
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koominge van ongemak, ter lengte, zoo men zei-

de, van een halven duim ingekort waren. Wel-
gefchikt vertoonde dus dit ondergeftel zig, oni

daar mede in den grond te graaven , en 't geroof-

de vaft te houden.

Het Dier, fchoon mën de Hyiena ock'm Syrie'9

Arabk en Per/ie vind , wierd ons gezegd in A-
frika (waar wift men niet) gevangen te zyn.

Het was een Mannetje, nu ruim 1 4 Maanden

oud volgens verhaal des Reizigers die het gevan-

gen had ; en niettegenftaande het alle uiterlyke

blyken van verflindendheid en roofzucht toon-

de, liet het echter zig nu en dan van naaby be-

zichtigen , en door de lieden , welken daagelyks

met hetzelve omgingen , van tyd tot tyd behan-

delen.

f N.

A.K 1 s t o t e l e s , Hifi. Anim. L. VI. Cap. X XXiï.

„ De Hyanah omtrent van koleur(*) als eenWolfs
„ en voorzien van eene maene (of van borftelag-

w tig haair) langs den geheelen rug. 'c Is een ver-

„ dichtfel,dat zy te gelyk Vrouwelyke en Manne-

s, lyke teeldeelen zou hebben ; het mannelyke Lid

„ is eveneens gelyk by de Wolven en Honden ;

„ dat, het welk een yrouwelyk Lid fchynt te zyn,

„ is onder den Staart, wel in figuur daar naar ge-

j» lykende, maar zonder doorgang: onder dit is de

w sars»

(*) X;có(*,»ri : Waarfchynlyk is hier de leezing beter van
S»u*t» d. i. van Ligbaam ; want de koleur van een Wolf
en van de Hyana verfchillen te veel.

VIÏL Deel. E



66 De Hyjï,na der Ouden.

5)

»

»

S>

aars. Ook heeft het Wyfje, onder haaren (taart,

zoodanig eene opening , onder welke de aars

volgt, en daar onder haar waare Teellid; (t)*zy

heeft ook, gelyk de Wyfjes van zuike andere Die-

ren, haare baarmoeder: maar zelden word een

Wyfje gevangen. Zeeker Jaager verhaalde, dat

hy maar é n Wyfje , onder de elf van deezeDie-

ren, had gevangen.

Idem. Ibid.L, VIII. Cap. V. „ Het Dier welk fom-

migen Glanus, anderen Rycena noemen , is van

lyf niet kleiner dan een Wolf, en heeft , even

als een Paard, eene maane, maar derzel ver haair

is harder, en loopt verder, /.ig uititrekkep.de langs

den geheelen rug. Dit Dier loert en maakt jacht

op de Menfchen: het vangt ook ( 't braakeu na-

bootfende van een Menfch*)de honden ;en delft

in de graffteden ,
greetig op menfclien vleeich ;

haaiende de lyken daar uit.

(f) Zie ook , over deeze byzonderheid, Aristoteles de

Gener. Anhn. L. III. Cap. VI,

NIEU-



NIEUWE
WAARNEEMINGEN

OMTRENT DE

ELEKTRICITEIT
VAN HET

HENSCHELYKE LIGHAAM
E N D E

DlERLYKE ZeLFSTANDIGHEDEN,'

ZYDE en WOL;
door den Heer Schildknaap

R O B ERT S YM M ER,
Lid der Koninglyke Sociëteit van Londen.

(Pbilofoph. Transattions for 1759. Vol. LI. P. 1. p. 340.)

VOor eenigen tyd had ik waargenomen , dat

by het uittrekken van myne Koufen , des

avonds, zig dikwils een kraakend of knappend

Geluid deedc hooren., en in de duifternis zag ik

ze Vonken uitgeeven. Ik kon niet twyfelen, of

dit kwam voort uit een Grondbeginzel van Elek-

triciteit, en werd in dit Gevoelen beveftigd , door

waar te neemen , dat deeze Vertooningen in zulk

VIII. Deel. É a Weer,
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"Weer , 't welk voor de Elektrikaale Proeven

gunftiglt was, veel aanmerkelyker waren, dan op

andere tyden. Ik verhaalde deeze Waarneeming

aan eenigen myner Vrienden , en fommigen be-

rigtten my, dac zy insgelyks dikwils hec knap-

pen gehoord en hec fpringen van Vuur uit hunne

Koufen , als zy dezelven uittrokken , inzonder-

heid by Winter-Avonden, gezien hadden: maar

ik kon niet befpeuren , dat ecnig Menfch , tot

nog toe, dit Verfchynzel op eene Natuurkundi-

ge wyze hadt nagegaan. Wat my belangt , ik

kon niet anders denken , of een Vertooning zo

bi-vkbanr, fchynendc een onmiddelykc verknogt-

heid te hebben met het Menfchelyk Lighaam

,

ten minfte zo veel als de Kleederen , die wy draa-

gen , en voor onze Zintuigen gewaarwordelyk

zynde , niet alleen de oplettendheid der Natuur-

kundigen, maar het allemaauwkeurigfte onderzoek

waardig was. Ik werd tot dit onderzoek temeer

aangefpoord, dewyl het my fcheen een nieuwen

weg te baanen , om voort te gaan in Proefnee-

mingen op de Elektriciteit , en miflehien nieuw

tiicht zou kunnen geeven aan de groote en ver-

baazende Ontdekkingen , die den laatften tyd ge-

maakt zyn in dit gedeelte der Natuurkunde. De
eenvoudigheid van den Toeftcl , en de groote ge-

makkelykheid in het doen der noodige Proefnee-

niingen, ftelde het in myne magt, om myn on-

derzoek, naar believen , te beginnen en voort te

zetten. Ik ving dan eenigermaate een geregeld

ver-



Zyden en Wollen Stoffen. 69

vervolg van Waarncemingen aan , omtrent het

begin van November des Jaars 1758 , en federt

dien tyd heb ik hetzelve zo flipt voortgezet , als

myn tyd en het Weder, 't welk gantfch niet

gunflig was tot Elektrikaale Proefneemingen , wil-

de toelaaten. In dit Gefchrift , en anderen die

'er op zullen volgen , is 't myn oogmerk aan de

Koninglyke Sociëteit een Berigt voor te draagen

van de Proeven en Waarneemingen, die reeds

door my in 't werk gefield zyn, of naderhand in

't werk gefield zullen worden , tot voortzetting-

van dit Onderzoek.

Myne eerfle pooging, dan, was, te ontdek-

ken , welke foort van Koufen de bekwaamltcn

mogten zyn om de Elektriciteit voort te bren-

gen , en, om zulks te bepaalen, beproefde ik en-

kelde Koufen van verfcheiderley foort ; te wee-

tcn Garen, Katoen, Zyde en Wol (*) ; doen-

de die aan en draagende ze eenigen tyd. By het

uittrekken wierd ik geen de minde Elektriciteit

gewaar in de Koufen van Linnen Garen of Ka-

toen , en geen aanmerkelyken trap derzelve in de

Zyden en Wollen Koufen.

Wanneer ik zeg, geen aanmerkelyken trap dsr-

zei-

(*) [De Schryver heeft hier Worfted: doch dewyl dee-

ze Naam afkomftig is van het Vlek Worfted, in 't Graaf-

fchap Norfolk, aan de Ooftzyde van Engeland, alwaar

men veel Wollen Koufen en Wollen Garens maakt , di^

den naam van Worfted draagen ; zo gebruik ik 'er , een-

voudig, den naam van Wollen Koufen voor,}

VIII. Deel. E S
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zelve , zo zal het dienftig zyn , my een weinig te

verklaaren. Ik moet derhalve aanmerken, dar,

Zyde en Wollen Garen , in zig zelf Elektriek

zynde , inzonderheid de Zyde , by uitftek vat-

baar zyn voor de Elektriciteit. Ik heb dikwils

waargenomen , voornaamelyk wanneer het Weer
gunftig was, dat Zyde, als men ze flegts behan-

delde, ja, door eene bloote aanraaking, op die

plaats , daar zy behandeld of aangeraakt werdt

,

Elektrikaal geworden zy; getyk bleek, doordien

dezelve kleine ligte Balletjes , die aan Draaden

opgehangen waren , naar zig trok. Men kan der-

halve met geen reden ftellen,dat Zyden of Wol-
len Koufen,aan een Been getrokken zynde, daar

door niet tot een gewaarwordelyken trap van

Elektriciteit zouden zyn gebragt. En, hierom

is 't, dat zy, wanneer men ze, fchoon zonder

Onderkoufen gedragen , uittrekt , fomtyds ge-

hoord worden te knappen. Maar , welk eene

Elektriciteit de enkele Kous, 't zy door wryving

of anderszins ook verkryge, zy raakt dezelve,

zo dra zy afgezonderd is van het Been , op liaan-

de voet kwyt : zo zy cenige Elektrikaale kragt

behoude, zulks is niets meer, dan het gene toe-

behoort aan een Elektrikaale zelfllandigheid , wel-

ke niet langer wordt opgewekt om te werken

,

en in zo kleinen trap, dat zulks, in het tegen-

woordige Geval, geene opmerkzaamheid verdient.

In 't algemeen, wanneer ik van de Elektriciteit

fpreek 3 die wy thans op 't oog hebben , zo be-

doel
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doel ik zulk een kragt van Elektriciteit , welke

blykbaar is en voor de Zinnen gewaarwordelyk:

dermaaie, dat de Kous , uitgetrokken zynde., zig

meer of min opgeblazen vertoone; een Elektri-

kaalen Wind uitgeeve, die aan het bloote Been

gevoelbaar is; een andere Kous zigtbaarlyk aan-

trekke of wegftoote, en , op het aanraaken , knap-

pe , door het uitgeeven of inneemen van Elektri-

kaal Vuur.

Na het in 't werk (tellen van de bovengemelde

Proeinecming met enkele Koufen
,
ging ik voort,

om 'er de uitwerking van te onderzoeken, met

twee Koufen aan één Been. Ik deed zulks met

twee Linnen Garen , Katoone, Wollen en Zy-
den Koufen, agtereen; maar dit bragt geene E-
lektrikaale Vertooning meer dan te vooren voort.

Toen voegde ik 'er van verfchillende ftüffe by el-

kander, en alle de veranderingen, die ik in dee-

zen maaken kon, doorloopende , bevond ik dat

geenen, waar van ik toen gebruik maakte, zigt-

baare blyken gaven van Elektriciteit, uitgenomen

de Zyden en Wollen Koufen , over elkander ge-

trokken aan myn Been ; en daar in vertoonde zig,

inderdaad , de Elektrikaale kragt vry fterk. Het
fcheen onverfchillig te zyn , of de Zyden , dan

of de Wollen Kous de buitenfte ware; de famen-

voeging van deeze twee was, zo veel ik kon

ontdekken, het ftuk, daar het op aankwam, en,

alzo ik diestyds Zyden Koufen droeg met dunne

Wollen Koufen daar onder , hield ik my aan 'c

,
VÏII. Deel. E 4 ge-
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gebruik van deeze, en bevond dat een bekwaa-

me Omftandigheid in de loop myner Proefnee-

mingen.

Dewyl fommigen , miffchien , de nieuwsgie-

righeid zullen hebben, om de Waarneemingen,

die ik hun hier voordraag , na te doen en zelf te

onderzoeken ; zo zal ik hun, eer ik verder voort-

gaa, eenige weinige Aanmerkingen mededeelen,

die hun in ftaat kunnen ftellen, om hunne Proe-

ven met meer gemak en zekerheid te doen, dan

wanneer zy geen kennis hadden aan eenige Om-
ftandigheden , welken de Ondervinding my ge-

leerd heeft.

Een der voornaam.fte Zaaken , daar men oplet-

ten moet; is het Weer, 't welk op alle Elektri-

kaale Proeven
,
gelyk bekend is, doch op geene

meer dan op deeze , invloed heeft. Het aller-

gunftigfte is helder en droog Weer, en met een

weinig Vorft nog beter. In 't algemeen , wan-

neer de Kwikryft in de Barometer, en het Vuur

zeer vlug en helder brandt , kan men een aan-

merkelyke Vertooning van Elektriciteit verwag-

ten : op andere tyden is het beter
,

geene

Proefneeming [op deeze wyze in 't weik te ftel-

len.

Het Weer dan gunftig zynde, zo is 't niet no-

dig de Koufen, daar men de Proef mede neemen

wil, den gantfchen Dag te draagen. Zulks , wel

is waar , verheft de Elektrikaale kragt tot den

hoogden trap ; doch, behoudens dat zy droog zyn
'

en
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en aan het Vuurgewarmd, eer menze aan het Been,

trekke,zal een zeer korte vertoeving aan hetzel-

ve haar genoegzaam voorbereiden , om kennely-

ke blyken van Elektriciteit te geeven. Indien

dit, by de eerfte Proefneeming,niet wilgelukken,

zo kan de bewerking twee of drie maaien herhaald

worden , omze te brengen in eene hoedanigheid
,

die gefchikt is tot het aanneemen van de Elck-

trikaale kragt ; en zulks is niets meer, dan het ge-

ne men ibmwylen noodig bevindt ten opzigt van

Glazen Bollen en Buizen , inzonderheid als dezel-

ve nieuw zyn. Indien de Koufen eens deeze hoe-

danigheid hebben verkreegen, behouden zy die

den gehcelen Dag, of tot aan de verandering van

het Weer toe, en deProefneemingkan , met een

goeden uit (lag, zo veel men wil herhaald worden

:

want , zy zyn niet zo dra ontlaft van haare Elek-

triciteit , of zy bevinden zig op nieuws in ftaat

om dezelve in te neemen : ja, indien menze
fpoedig weder aan het Been trekt, vatten zy die

oogenblikkelyk, en men kanze aanftonds. uitdoen

om een nieuwe Uitfpacting te maaken. Nog ver-

wonderlyker is 't , dat zy kragt fchynen te ver-

gaderen, door de menigvuldige herhaalingen, en

tot zekeren trap toe te neemen in Elektrikaal

vermogen , mids menze den geheelen tyd warm
en droog houde en dat het Been geduurig warm
blyve.

Een andere Omftandigheid, daar men zorgvul-

dig op te letten heeft, is de manier, op welke
VIII. Deel. E 5 zy
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zy uitgedaan worden: want, het aantrekken be-

langende , dat is onverfchillig hoc het gefchiede.

In het uitdoen , dan, moet men ze niet elk in 't

byzonder, maar beiden te gelyk uittrekken; an-

derszins ontfnapt al de Elektriciteit. De befte

manier is , dat men de hand tuffchen de Koufen

en het Beeninfteeke, enze dus te famen uitdoe.

Niets blyft verder over, danze van elkander af

te fcheiden ; welk gefchiedende zy beiden een

trap van Elektriciteit te voorfchyn brengen, die,

op 't hoogft zynde, inderdaad verbaazend groot

is.

Eer dat ik deeze toevallige Aanmerkingen be-

fluite, zal het niet ondienftig aan te merken zyn ,

hoe het niet volftrekt noodig is , dat de Koufen

aan het bloote Been getrokken worden. Indien

een dunne Garen Kous haar affcheidt van het

Been, fchoon die daar aan blyve, wanneer men-

ze uittrekt, wordt haare Elektriciteit daar door

weinig verzwakt of verminderd. Maar het is

dienftiger de Hand te gebruiken in plaats van het

Been

(*) Een verbetering kon miffchien hier in gemaakt

worden , door een (luk Zyde of Wolle te neemen , dat

gebraaid was of geweven; zodanig dat het, zonder af-

gefneeden te zyn , de gedaante hebbe van lange Mofjes

of Mouwen, of liever zulk eene, dat men het een Zy-

den of Wollen Garen Pyp zou mogen noemen. De re-

dt-n, dat het gebraaid of op het Koufen Getouw gewe-

ven behoorde te zyn, is, op dat het te beter om den

Hand
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Been. Het fteeken van de Hand in de Koufen is

alleen genoegzaam , by gunftig Weer , om zulk

een Elektriek Vermogen mede te deelen ,'twelk

hun in ftaat fielt om aan de verwagting te beant-

woorden , in zodanige Proefneemingen, als ik

gelegenheid heb gehad werkftellig te maaken(*}.

Thans keer ik tot myn Onderwerp te rug.

Het denkbeeld, dat ik gekreegen had, hoe de

famenvoeging van Zyde en Wolle noodig ware

tot voortbrenging van de Elektriciteit , fcheen

bekragtigd te worden door alle cfe Proefneemin-

gen, welken ik deed met zodanige Koufen, als

ik diestyds droeg. Ik was toen in de Rouw,
zo dat myne Zyden Koufen zwart en de Ondcr-

koufen , die ik altoos "aan had , dunne Wollen

Koufen waren. Op het laatfte van November

ging ik uit de Rouw, en veranderde toen, als

gebruikelyk is, de kleur van myne Koufen. Den
1 December, een paar witte Zyden Koufen over

de Wollen aangetrokken hebbende, befloot ik,

nu dat ik dezelven eenige Uuren gedragen had,

my te verluftigen met eenige Proefneemingen.

Het

Hand of Arm fluite; als ook, op dat het een uitgefhek-

ter Elelurïkaal Vermogen kryge, 't welk gemakkélyker

ontglippen zou uit een ftuk Zyde of Wolle Garen, op
een gemeen Getouw geweven en afgefneeden : zo dat

een groot getal enden van Draaden blootgefteld worden;

dan uit iets , 't welk , niet Scheeringwerk gemaakt zyn-

de , beftaa uit een geheelen Draad Zyden of Wollen Ga-

ren.

VIII. Deel.



jd De Elektriciteit van

Het Weer was vry gunftig en ik had reden om

een fraaije vertooning van de Elektriciteit te ver-

wagten: maar, wat gebeurt 'er? Toen ik myn

Koufen uitgetrokken had, en dezelven van el-

kander af deed , ontdekte ik , tot myn groote

verbaasdheid ,
geen de minfte tekenen van Elek-

trikaal vermogen: zy hingen flap in myne Han-

den en trokken elkander niet meer aan , dan voor

dat zy aan myn Been getrokken waren geweeft.

Ik herhaalde de Proefneeming twee of drie maa-

ien, en dezelve hadt geen beter gevolg. Een

uitflag, dien ik zo weinig vervvagtte, bragt my
in geen kleine verlegenheid: ik zag, dat ik aan

de famenvoeging van Zyde en Wolle niet langer

Elektriciteit moeft toefchryven, maar ik bleef on-

bevvuft , waar aan ik dezelve dan toefchryven

zoude. Eindelyk, de omftandigheden van dee-

zc en de andere Proefneeming overweegende

,

viel my de Giffing in, dat de Elektriciteit, die

thans myn Onderwerp is, afhangen kon van den

aart der vcrfchcidcrlcy kleuren. Om zulks vaft te

ircllcn , oordeelde ik het beft, de Proeven op de

zelfde Stoffen in 't werk te ftcllen , en dit

gaf gelegenheid tot het volgende Experiment.

Ik nam een paar witte Zyden Koufen , en ,

dezelven voor 't Vuur gewarmd hebbende, trok

ik ze beiden aan 't zelfde Been. Ik hadze onge-

vaar tien Min uut en aan gehad , wanneer ik ze

uitdeed, en ,haar van elkander af doende , ontdek-

te ik, in geen van beiden 9 wederom eenig teken

van
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van Elektrikaale kragt. Het zelfde doende met

een Paar zwarte Zyden Koufen,had ik den zelf-

den uitflag. Toen ging ik over tot de befliffende

Proef. Ik trok een witte en een zwarte Kous

aan myn Been 3 en hieldze insgelyks twee Minuu-

ten aan. Met eenig ongeduld wagtte ik den uit-

flag af: doch tot vergoeding had ik het genoegen

van te zien , wanneer zy van elkander gedaan

werden , dat ieder Kous een fterker trap van E-

lektriciteit verkreegen had , dan ooit te vooren

door my waargenomen was: zy waren zodanig

opgeblazen , dat ieder Kous degeheele Figuur van

het Been vertoonde , en , op den afftand van an-

derhalf Voet , trokken zy met kragt naar elkander

toe. Ik herhaalde die zelfde Proefneeming met

Wollen Koufen , en bevond dat, even als in de

Zyde , niets dan de lamenvoeging van zwart en

wit Elektriciteit voortbragt. Alzo ik dikwils

Elektrikaale kragt had zien fpruiten uit defamen-

voeging van zwarte Zyden met witte Wollen
Koufen , bleef 'er nog alleenlyk over 3 dit zelf-

de te onderzoeken in witte Zyden famengevoegd

met zwarte Wollen Koufen ,en deeze Proef vol-

deedt ook myne verwagting : waardoor de Be-

tooging tot volmaaktheid fcheen gebragt te

zyn.

Een Verfehynzel zo niéuw en zo keurlyk

als deeze Proefneeming voortbragt s kon niet na-

laaten , eenigen tyd lang myne aandagt naar zig

te trekken. Ik zag, dat, indien deeze Vertoo-

Vlil. Deel. ning
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ning niet ontitc-nd uit eenige toevallige of zyde-

lingfe oorzaak, 'er overeenkomftige uitwerkin-

gen volgen zouden , uit de lamenvoeging van zo-

danige kleuren , die tuffchen de uiterlten van wit

en zwart, of Licht en Schaduw , inzyn. Hier

op heb in 't byzonder myne aandagt geveftigd in

de Proefneemingen , welken ik^federt dien tyd,

gelegenheid had in 't werk te {tellen, en zo ver

als ik tot nog toe in Maat ben geweeft te komen
,

fchynt het aan myne verwagtinge te voldoen.

Niettemin, aangezien dit eene ltoffe is, welke

een naauwer overwecging vereifcht, zo mogen

wy dezelve , in 't vervolg , aanmerken als een on-

middelyk Voorwerp van Onderzoek : met inzigt

om te bepaalen , of Licht en Kleuren , uit haar

eigen aart , betrekking hebben tot de Elektrici-

teit , en waarin die betrekking beftaan moge.

Sedert deeze Ontdekking heb ik een groote

menigte Proeven gedaan, en waargenomen, dat

de Elektriciteit 3 welke tuffchen zwarte en wit-

te Zyde voortgebragt wordt , fterker zy, dan die

voortkomt uit de famenvoegingvanZyde en Wol-
Ie, de eene wit, de andere zwart, en ongelyk

fterker, dan tuffchen Wol en Wol. Deeze laat-

fte is zo zwak, uitgenomen ten tyde van Vorft,

of wanneer een fcherpe Noordoofte Wind waait,

dat, hoewel de uitwerkingen altoos van de zelfde

natuur zyn , zy fomwylcn nogthans by uitftek

flaauw zyn , en naauwlyks te befpeuren. Ik zal

daarom, kortheidshalve , my zelf in dit papier be-

paa-
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paaien , tot het gene waarneeraelyk is ten opzigt

van de Elektriciteit , die plaats heeft tuffcheri

zwarte en witte Zyde.

Van eene andere Omftandigheid dien ik hier ge-

wag te maaken. Bevonden hebbende 3 hoe las-

tig het ware, de Koufen Elektriek te maaken
,

door dezelven zo dikwilsaan myn Been te doen,

als tot het neemen der Proeven vereifcht werdt;

heb ik die Manier geheel verlaten en voldoe my
zelf met den trap van Elektriciteit, die in de Kou-
fen verwekt wordt door dezelven over de Hand
te trekken, en-dit moet men verftaan ten opzigt

van alle Proeven en Waarneemingen , waarvan

ik gelegenheid zal hebben te fpreeken ; ten zy het

,
Jer uitdrukkelyk bygevoegd worde. De Elek-

triciteit , dus voortgebragt , is niet even kragtig

als die, welke door middel van het Been verwekt
wordt; maar, zy is genoegzaam fterk , om aan

alle oogmerken, die wy bedoelen, te beantwoor-
den, en gaat vergezeld met dit voordeel, dat de

Koufen langer bekwaam blyven tot deeze Proef-

neemingen: want zy moeten, gelyk alle andere

Toeftellen der Elektriciteit, zuiver enfchoon,en
vry van alle vreemde Stoffen gehouden worden

;

men kan 'er den meeften ftaat op maaken , wan-
neer zy nieuw of verfch gewaffchen zyn.

Om een duidelyk Berigt te geeven van de E-
lektriciteit van zwarte en witte Zyde, zal ik het
Beloop, van 't begin tot het end), affchetzen,

niaakende een aanvang met het gene plaats heeft,

VIII. Deel. voor
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voor dat de Koufen van verfchillende kleur te ia-

men worden gevoegd.

Wanneer de zwarte Zyde , na een weinig

voor het Vuur gewarmd te zyn , alleen over de

Hand getrokken wordt, zo hoort men een knap-

pend Geluid , en in den duider kan men Vonken

Vuurs zien, die als tuffchen de handen de Kous

pafleeren : terwyl dezelve voor- en agtervvaards

gehaald wordt, houdt de knapping aan , en is het

allerfterkllej wanneer men de Kous afdoet van de

Hand. Dus blykt , dat zwarte Zyde ten hoog-

fte ontvangbaar zy voor de Elektriciteit-, dat de-

zelve daarin byna oogenblikkelyk, ten minde door

een zeer kleine wryving , voortgebrngt worde

;

dat het meefte ontfnapt , rerwyl de Kous nog aan

de Hand is, en dat , na de geheele aflcheiding,

zeer weinig daar in overblyve. Dit is gelyk aan

't gene met een Glazen Buis gebeurt, wanneer

de Hand, na 'er in de eene koers langs te zyn ge-

gaan, daar over in de andere te rug paffeert. De
Elektriciteit, nogthans, welke de Kous, na dat

zy van de Hand afgedaan is, behoudt, is aan-

mer-

(*) Phil. TransaB. fori75+. Vol. XLV1II. P.II. P.7S0.

[Deeze Elektrometer beftaat uit twee Balletjes , omtrent

van grootte als de kleinfte Erwten , gedraaid uir Kurk of

de pit van Vlierboomen - Takken , en aan een Koper- of

Yzerdraad (« ivire) opgehangen , door middel van Lin-

nen Draaden, die zes Duimen lang zyn. Deeze Balletjes

droeg hy by zig in een klein fmal Doosje , zodanig toe-

gcfteld, dat, als men het t'onderfte boven of met den

ba
1-'
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toierkelyk genoeg , om ligte Lighaampjes aan te

trekken of van zig afte ftooten op den afftand van
'een of twee Voeten: men kan ook eenigen trap

van opgeblazenheid in deKousbefpeuren, en, wan-
neer een niet-Elektriek Lighaamnabydezelvege-
bragt wordt , hoort men eene knapping en in 't

donker worden Vonken gezien. Indien twee
zwarte Koufcn te gclvk aan de Hand getrokken
worden , zo zyn de Vertooningen bykans de zelf-

den als te vooreri , uitgenomen dat de Koufen, wan-
neer zy uitgedaan en van een gefcheiden zyn,flaau-

wer blyken van Elektriciteit geeven,dan ofieder
alleen aan de Hand getrokken ware ge weeft.

Alzo ik het , terwyl ik voortging in mynen
Loop van Proefiieemingen , noodig vondt* eenige
Methode te verkiezen om de voornaamfte Ver-
fchynzelen van Elektriciteit , die my daarin voor-
kwamen

, vaft te ftellcn , en derzelver trappen te
bepaalcn

; zó nam ik toevlugt tot den kleinen Zak-
Ekktrometer van den Heer Caktons uitvinding

,
die befchreeven wordt in een der voorige Dee-
1'en van de Verhandelingen der Sociëteit (*}.

Wan-

bodem naar om hoog hielde
%
en 't Schuifje open haalde,

dat tot Dekzel ftrekt
s de Balletjes, 'er uit vallende, hun-

ne Draaden regt hielden. Aan het meer of minder van
«Ikander wyken deezer Balletjes ontdekt men, tot welk
een trap de Lugt in een Vertrek, als ook de Buitenlugc
Elektriek zy. Ook wyzen zy aan , of die Elektriciteit der
Lugt pofitief of negatief , dat is, plus of minus zy; het

.
eerfte door de afneeming, het andere door de toenee
vin. de*u t" min;



82 De Elektriciteit van

Wanneer dit Inftrument door Glas gedragen

wordt , zo toont hetzelve niet alleen , in 't alge-

meen, de aantrekking en wegftooting van ge-e-

lektrizeerde Lighaamen, 't welk een e der wee-

zentlykfte Eigenfchappen van de Elektriciteit is,

maar 'het maakt onderfcheid tuffchen den pfitief

en negatief- ftaat van de Elektriciteit , naar de on-

derlinge aantrekking of wegftooting van de klei-

ne Balletjes. Door de woorden pfitief en nega-

tiefwil ik alleen de tegenftelling der twee ver-

fchillende ftaaten betekenen. Het byzondere ge-

bruik van den een of anderen term fchyntmy wil-

lekeurig te zyn; doch , om niet buiten noodzaa-

ke van anderen te verfchillen , zal ik het woord

pojitief toepaffen op dien ftaat , in welke een Lig-

haam bevonden wordt te zyn , wanneer het ge-e-

lektrizeerd is door de heldere Glazen Buis, met

de Hand gewreeven;en het woord negatief, wan-

neer het ge-elektrizeerd is met de ruuwe of on-

doorfchynende Glazen Buis, van den Heer Can-

tons uitvinding, (inliet voorgemelde Deel der

• Ver-

ïning van hunne onderlinge wegftooting, by de aannade-

ring van gewreeven Barnfteen of Zegel -Lak. Men moc-c

alleen zotgvuldig zyn, van dezelven niet te digt aan den

Vloer of Wanden van 't Vertrek, noch aan Boom en of

Gebouwen te houden. Buitensdeurs dienen zy eigentlyk

om de Elektriciteit der Luet , wanneer die met Wolken

én Onweersbuijen bezet is, te onderzoeken. Evenwel

vondt de Heer Canton de Lugt fomtyds Elektriek met

helder Weer; doch nooit by nagt, uitgenomen wanneer

bet
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Verhandelingen van de Sociëteit befchreeven,) op.

dezelfde manier gewreeven zynde, of door mid-

del van Zwavel of Zegel- Lak, dat men in wer-

king gebragt beeft. Met andere woorden : wan-

neer het Lighaam zig bevindt in een ftaat van weg-

{looting met de heldere Glazen Buis; dan zegt

men dat het ^//V^/ofp/^-Elektriek gemaakt zy;

en negaüef^oï minus , wanneer het zig bevindt in

een ftaat van wegftooting met de andere Glazen

Buis, of met Zwavel en Zegel- Lak.

N:ets komt my wonderlyker voor dan deeze

tweederley ftaaten : hier fchynt de Elektriciteit

tegen zig zelf aan te werken, dewyl het ge-elek-

trizeerde Lighaam in 't eene Geval aantrekt , dat

hetzelve in 't andere Geval zou wegftpoten, en

anders om» Aangezien, nu, deeze aanmerkely-

ke Eigenfchap uit haare Gevolgen kan worden

nagefpoord in byna alle ElektrikaaleVerfchynze-

len, zo kan ik niet denken, of dezelve verdient

groote oplettendheid, en zal , wanneer zy beter

verftaan komt te worden 3 veel Lichts geeven aan

het

het Noorderlicht zig vertoonde, en dan rog maar in een

kleine trap. Over dag: is 't hem in de Winter ook ge-

lukt , de Elektriciteit van den Dampkring waar te neemen

met dit Werktuig , pófitie£ en negatief, zo wel door

Sneeuw, als door Hagel of Regen, en tot byna zo groo-

ten trap, wanneer de Thermometer van Fabrenheit tus-

ichen 28 en 34 Graaden tekende, als hy ooit dezelve by

Zomer hadt waargenomen , behalve met Donder-Weer.]

VIII. Deel. F 2
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het Syflema der Elektriciteit (*). Hoe dit ook

zy, 't was voor my ondoenlyk niet aan te mer-

ken, dat deeze Eigenfchap loopt door dien gehee-

hn tak welke myn tegenwoordig Onderwerp uit-

maakt , waar toe ik wederkeere.

Witte Zyde verfchilt in Elektriciteit veel van

zwarte Zyde. Als de witte Kous afzonderlyk

aan de Hand getrokken wordt, zo hoort men

geen knapping , noch wordt Vonken gewaar in de

duifternis; hoe menigmaal dezelve ook agter- en

voorwaards gehaald worde- Wanneer een ande-

re witte Kous daar over heen wordt aangetrok-

ken, vertoont zig niets te meer, en, als zy van

de Handzyn afgedaan, openbaaren zig, in gecne

derzelven , eenige tekenen van Elektriciteit , uit-

genomen dat zy , binnen weinige Duimen van

den Elektrometer af gebragt zynde, de Balletjes

een weinig aantrekken en wegftooten.

Indien , in plaats van twee witte en twee

zwarte Koufcn , ée'ne witte en daar over cene

zwarte Kous aan de Hand getrokken worde, zo

openbaaren zig geene de minfte tekenen van Elek-

triciteit terwyl zy aan de Hand blyven ; zelfs

fchoon menze daarover , verfchcide maaien ^agter-

en

([) [De Heer Wilson heeft dit Stuk wat omftandiger

overwoogen, in zyn Brief over de Proefneemingen met
den Tourmalin of Afch-fteen , welke in 't laatfte van dat

zelfde Jaar 1759 aan de Koninglyke Sociëteit van Londen
werdt voorgelezen i aan onze Landsgenooten medegedeeld
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Cu voorwaards haalt. Ook fchynen zy, van de

Eland afgedaan en by denElektrometer gehouden

zynde, niet meer dan een zeer kleinen trap van

Elektriciteit te hebben aangenomen. Zy moeten

binnen den afftand van een Voet, jafomtyds van

Weinige Duimen, worden gebragt, eer zy eeni-

ge uitwerking hebben op de Balletjes: maar, op

het oogenblik , wanneer menze van eikanderen

fcheidt , worden zy beiden bevonden ten hoogfte

Elektriek gemaakt te zyn, de witte naamelyk

pojitief) en de zwarte negatief. De Qmftandig-

heden , die daar omtrent de meefte opmerking

febynen te verdienen, zyn als volgt.

I. Wanneer de Elektrometer geplaatft is op

een niet - Elektriek Lighaam, en de zwarteKous

wordt aan denzelven geprefenteerd op den afftand.

van drie, vier of vyf Voeten, naar dat dezelve

fterker of zwakker Elektriek gemaakt zy , begin-

nen de Balletjes zigtbaarlyk aangetrokken te wor-

den, en, wanneer dezelve nader isjgebragt, ziet

menze in een geweldige beweeging. Indien men,

in plaats van de zwarte , de witte Kous op even de

zelfde manier gebruikt , bevindt men die naauw-

keurig de zelfde uitwerkingen te hebben , aan-

trek-

in het VI. Deel deezer Uitgezogte Verhandelingen , bladz.

120 en bladz. 200. In 't byzonder kan men aldaar, bladz.

J22en 136, een naauwkeurige onderfcheidingen verklaa-

ying vinden van de plus- en minus- Elektriciteit. Zie ook
het II. Deel bladz. 143.]

VIII. Deel, F 3
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trekkende en bëweegende de Balletjes op even

de zelfde manier. Hier uit blykt , dat , welk ver-

fchil 'er ook, tuilchen de Elektriciteit van de zwar-

te en witte 'Kous , in andere Omltandigheden,

ware , zy ieder een gelyken trap van Elektrici-

teit verkrygcn , door te tarnen ge-clektrizecrd te

worden.

2. Wanneer de Elektrometer door Glas ge dra-

gen wordt, en men prefenteert de witte Kous,

zo trekt dezelve cerft de Balletjes aan enftoot de-

zelven vervolgens weg. Dan weg-genomen zyn-

dc laat de' Kous de Balletjes in een itaat van weg-

ftooting ten opzigt van elkander, en 'er wederom

bygebragt zynde,ftoot zy hun weg als voorheen.

Indien men thans, in plaats van de witte, de

zwarte Kous prefenteert, zo worden de Ballet-

jes op ftaande voet aangetrokken , kort daar na

weder weg-geftooten , en blyven andermaal in een

ftaat van wegitooting ten opzigt van elkander. In-

dien de witte op nieuws geprefenteerd wordt, zo,

'grypt de zelfde trein van uitwerkingen plaats als

te vooren , en zo voort , beurt om beurt
,
gelyk

in het Geval van de heldere en ondoórfchynënde

Glazen Buizen , wanneer die tot werking "zyn

gebragt : komende de witte Kous naauwkeurig

overeen met de heldere, de zwarte met de duis-

tere Buis, en de eene werkende pofitief, de an-

dere negatief, op cen afftand ten vollen zo groot,

en wel zo kragtig, als de Buizen.

3. De beide Koufen, wanneer zy op penigen

af-
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afftand van elkander gehouden worden, vertoo-

nen zig tot zulk een trap opgeblazen, datzy , ten

hoogiïen Elektriek gemaakt zynde , de geheele

figuur van het Been vertoonen, en, ingevallezy

digt aan het Aangezigt of eenig ander bloot Lig-

haamsdeel gebragt worden , heeft men aldaar een.

Gevoel , als of een koel Windje tegen dat Deel

waaide. Zo men de twee witte of de twee

zwarte Koufen met de enden by elkander

huudt, zo itootcn zy elkander weg, en maaken

op 't oog een hoek van omtrent 30 of 35 Graaden

wyd.

4. Als men een witte en een zwarte Kous aan

eikanderen prefen teert , trekken zy , onderling,

de een de andere aan , met een kragt , die even-

redig is aan den trap van Elektriciteit, welken

zy bekomen hebben. Wanneer zy binnen den

afftand van drie Voeten zyn gebragt, hellen zy

doorgaans naar elkander: binnen de twee en een

half of twee Voeten krygen zy elkander vafï , en

nader te famen gebragt zynde , vliegen zy, met

een verbaazend geweld , naar elkander toe. Ter-

wylzy naderen llenkt haare opgeblazenheid allengs,

en haare aantrekking van vreemde Voorwerpen

vermindert; te famen komende worden zyplat en,

voegen zig zo ftyfaan een, als of het een gevou-

wen Lap Zyde ware. Alsdan worden de Ballet-

jes van den Elektrometer niet aangedaan op den

afftand van een Voet
, ja zelfs niet van weinig

Duimen op zekere tyden. Maar, 't gene het al*

VIII. Deel. E 4 Ier-
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Jerzonderlingfte fchynt, is , dat als zy vaneen ge-,

fcheiden zyn, en tot een genoegzaaraen afftand

van eikanderen gebragt, haare Elektriciteit niet

het ailerminfte fchynt verzwakt te zyn door den

Schok , dien zy in haare famenkomft hadden

ondergaan. Zy worden weder opgeblazen , trek-

ken wederom aan en ftooten weg, en zyn zoge-

reed om naar elkander te vliegen , als voor-

heen (*).

Wanneer deeze Proefnceming gedaan wordtmet
tweezwarte Kouten in de eene en twee witte Kou-
fen in de andere Hand, zo levert zy een zeer aar-

dige Vertooning uit. De wcgfcooting van die.

van de zelfde kleur , en de aantrekking van die.

van verfchillende kleuren zyn , brengtze in eene.

beweeging die niet onvermaakelykis,enmaakt dat

ieder de gene , die van een tegenftrydige kleur

is , vaft krygt op een afftand , veel grooter , dan

iemand verwa'gten zoude. Als menze te famen

laat komen , vereenigen zy zig allen tot ééne

Klomp, en, van een gefcheiden zynde, neemen

zy haar voorige Vertooning weder aan. Dit kan,

men, zo veel men wil , herhaalen , tot eindelylc

ha'a-

CO De Verfchynzels. , hier aangetekend , van de ge-

elektrizeerde zwarte en witte Kous; naamelyk, dat, als

zy elkander naderen , haare aantrekkende en we£*ftooten-

de kragt afneemt, ten opzigt van vreemde Voorwerpen,

maar opeen verbaazendé wyze toeneemt, ten opzigt van

elkander, en dat haare Elektriciteit geene vermindering

lydt door den Schok van haare famenkomft; fchynen my.

nitu-
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haare Elektriciteit allengs afneemende , van noo^

den heeft nieuwe kragten te ontvangen.

5. Wanneer de Koufen van elkander afger

fcheiden zyn , verliezen zy zeer fchieiyk haar Ver-

mogen, omtrent gelyk de Elektriek gemaakteBuis:

maar , als zy te famen gevoegd zyn , zullen zy dat

Vermogen een of twee Uuren , en langer, behou-

den , ingevalle de Lugt zig bevindt in een gunfti-

ge gefteldheid. Indien men, terwyl zy van el-

kander afgezonderd zyn , eenig niet -Elektriek

Lighaam naby hun brengt , en dat zelve Lighaam

breed van oppervlakte is, zo ontlaften zyzig be-

zwaarlyk van haare Elektriciteit ; maar , indien

de punt van eenig , inzonderheid van een Metaa-

lcn Lighaam , aan haar geprefenteerd wordt

,

dan zyn zy , op ftaande voet , beroofd van haa-

re Elektrikaale kragt : doch , indien zy by el-

kander zyn gevoegd , behouden zy haare Elek-

triciteit met zo veel hardnekkigheid, dat zelfs

de fcherpfte Metaalen punt haar niet daar van

kan berooven. In dit, en in eenige andere op-

zigten j fchynt 'er zulk een overecnkomft te zyn

tus-

nieuwe Waarneem ingen in de Elektriciteit te zyn, die

opmerking verdienen. Zy fchynen een behoudend Ver-

mogen van Elektriciteit aan te wyzen, 't welk tufRhen

Elektrieke Lighaamen onderling alleen plaats grypt, en,

30 ik my verbeelde, bevonden zal worden de oorzaak

te zyn van veele fraaie en zonderlinge Verfchynzelen.

YIII. Deel. F 5
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tuffchen de Leidfche Flefch (*) of de Elektrikaa*

Je Glazen Ruin (f) , en de zwarte Kous in fa-

menvoeging met de witte, inzonderheid als de

eene over de andere getrokken is, dat ik aanlei-

ding gekreegen heb , om ze allen in 't zelfde Licht

te befchouwen. In beide Gevallen is dep/us-Q-

lektriciteit aan de eene, en de minus -Elektrici-

teit aan de andere zy'de , en de Koufen , zo wel

als de Flefch en de Glazen Ruit, worden in eens

fofitief of «^rzji^- Elektriek gemaakt. In beide

Gevallen is een • opftapeling van Elektriciteit en

een behoudiflg derzelve , die ver te boven gaat

het gene voorkomt in eenig enkel Lighaam , 't zy

Elektriek of niet- Elektriek. Daar is , egter

,

•een zeer aanmerkelyk onderfcheid tuffchen dezel-

ven, in tweederley opzigt. In de Flefch en in

de Glazen Ruit wordt altoos een Slag verkreegen,

door een gemeenfehap dör twee zyden te maaken

door tuffchenftelling van een niet -Elektriek Lig-

haam ; maar , in het Geval van de zwarte en wit-

te Kous , ben ik nooit in ftaat geweeft om een

Slag , ja zelfs geen fpoedige Ontlading te verkry-

gen , zo lang de een in de andere bleef, door wel-

ke Middelen ik het ook beproefde. Ik heb de

ee-

(*) [De Leidfche Flefch is de Flefch of 't Flefchje met
een Koperdraadje, 't welk den bekenden Schok of Slag

maakt, uitgevonden dooi wylen den Heïr Prof. P. vaiv

MVS8CK£J{BSÓJEK.]
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eene Hand in de binnénfte geftokén, en met de

andere de buitenfte Kous gekneepen : ja, ik

heb 'er myn Hand in geboord , en de Koufen

omgekeerd', her. binnénfte buiten , en in die

ftaat 'er mede tegen den Vloer geflagen ; dit

alles zonder de minfte Ontlafting te befpeuren.

De Flefch en Glazen Ruit , aan den ande-

ren kant, geeven geen gelegenheid om de plus-

van de minus- Elektriciteit af te fcheiden ; zo

dat zv die in volkomenheid en van elkander af-

gezonderd vertoonen zouden: daar wy alleenlyk

de Koufen uit elkander behoeven te trekken , 'als

wanneer wy de pfn'ive Elektriciteit in de wit-

te vinden zullen, de 'negative in de zwarte.

6. Wanneer de Koufen van elkander gelchei-

den zjfn
,

geeven zy in den -duider , als men
haar het end van iemands Vinger , of eenig klein

Metaalen Lighaam, dat aan de punt rondagtigis,

'prefenteert; de Vertooning van Elektrikaal Vuur
of 'Licht , naar den negathen of pofitjven ftaat

van de Kous , aan "welke het Voorwerp ge-

prefenteerd wordt. Met de zwarte fchynt,

. op den afftand van twee of drie Duimen , uit

het end van den Vinger een takje of Pen-

'feel , als 't ware , van Vuurige Vonken r/e

fchie-

(f) [Van de Elektrikaale Glazen Ruit 'wordt in de

Pioefneemingen van Fiuweuk gebroken. Zie ons II.

Dkel, bladz. 131.]

VIII. Deel,
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fchieten, 't welk zig in zyne voortgang breeder

uitipreidt , en , tegen de oppervlakte van da

Kous aan komende, een kraakend of knappend

geluid doet hooren. Dceze eerfte Ontlading

gefchied zynde, kan msn, door den Vinger aan

een verfch gedeelte van de Kous te prefenteeren,

het Verfchynzel herhaalen ; toe dat men de ge-

heele langte van de Kous dooiioopcn is. De-

zelve geeft, als de Vinger zig langzaam beweegt,

doorgaans agt of tien byzondere Ontladingen

,

eer zy geheel beroofd zy van haare Elektriciteit.

Wat de witte Kous belangt, daar omtrent heb-

ben de zelfde Verfchyn^elen plaats , alleen

met dit verfchil, dat in ftede van den Viruri-

gen Geinfter uit den Vinger komende, een klein

bolletje van wit of blaauwagtig Licht aan des-

zelfs top gezien worde , en , de Elektriciteit

fterk zynde , fchynt dat kleine Llghaampje van

Licht met een Slag te breeken , tuffchen de Kous

en den Vinger , wanneer men eer een fiffend dan

een knappend Geluid hoort.

7. De Elektrikaale Flefch kan geladen worderj

^oor de Koufen , 't zy fofitief of negatief', naar

dat men het Koperdraad , dat in de Hals is , aan

de witte of aan de zwarte Kous prefenteert. Ja

het eene of andere Geval, is de fiffing, of het

knappend Geluid , fterker dan wanneer eenig

gemeen Draad of niet- Elektriek-Lighaam ge-

prefenteerd wordt : maar , indien de Elektrici-

teit
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cfeit van de witte Kous in de Flefch is overge-

gedaan , en daar boven op de Elektriciteit van

de zwarte Kous 3 of anders om ; in dit Ge-

val zal de Flefch in 't geheel niet Elektriek

zyn.

De laading van de Flefch was een der eerften

van myne Proefneemingen met ge-elektrizeer-

de Koufen. Door fommige Proeven , die ik in

voorleeden Maand December werkftellig maakte^

bevond ik dat zulks gelukken zou. Wanneer
ik, op een Vriezigen Avond in die Maand, in

een klein Flefchje, met Kwikzilver gevuld, de

Elektriciteit van eene zwarte Kous overgehaald

had, ontving ik, door de Uitfpatting , een Slag,

die my gevoelig was, aan myn Vinger. Door

de vergaarde Elektriciteit van twee Koufèn,

raakte de Schok aan beide myn Èlleboogen; en,

door middel Van die van vier Koufen, ftak ikWyn-
geefl: in een Thee- Lepeltje aan brand , 't welk ik

in myn Hand hield, en voelde, ten zelfden ty-

de, den Schok van myne Èlleboogen tot aan my-

ne Borft. Het zal, egter, niet ondienftig zyn

op te merken 3 dat de Elektriciteit , in dit Ge-

val , verwekt ware door middel van het Been.

Uit het gene thans van my gezegd is, kan men
duidelyk zien j dat alle de aanmerkelyke Verfchyn-

zelen der Elektriciteit, die tot dusverre ontdekt

zyn, kunnen vertoond worden door een eenvoudi-

gen Toeftel van zwarte en witte Zyde. Dit is

VII I. Deel. eg-
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c*tqr alles niet : in 'c beloop der bovengemelde

Froefneemingen heb ik iets, fraais mogen waar-

neemenj van 't welke ik niet vind dat door an-

deren eenig gewag zy gemaakt. Ik meen hier

mede, een jierke famenkleev'ing , door Elektrici-

teit voor-gebragt : maar j dewyl dit Vertoog

reeds tot een groote langte is ukgedyd^zal ik hec

Berigt daarvan voor een ander Gefchrift.bewaa-

ren, dat ik in 't kort de Eer zal hebben de So-

ciëteit aan te bieden.

H.

WAAR.^



WAARNEEM- INC*
OMTRENT HET

BROEIJEN en VERBRANDEN

DER

WOLLEN STOFFEN,
VOOR DAT ZY ZYN

SCHOON GEMAAKT.

{Hifi. de VAcad. Royale des Scienc. de Paris, de 1'An 1756.

p. 24.)

glll^.^ sa$i$eoosllëgstlgl-fi

DE Akademie hadt, in den jaare 1725, be-

rïgt gegeven van bet zonderlinge Ver»

fchynzel , hoe verfcheide Stukken Sergie van

Alais , die op een hoop geftapeld waren , voor

dat men ze van de Vettigheid gezuiverd hadt,

dermaate broeiden, dat de onderftcn, zonder dat

zig elmige Vlam of Rook openbaarde, veranderd

waren in eene zwarte s broofche , glimmende Stof,

die naar gebrand Hoorn ftonk, door Vuur fmelt-

baar was , en welke men met de Vlam van een

Kaars in brand kon fteeken : om kort te» gaan,

die^gelyk de Heer le Fevre, Doktor teUzès,

van wien de Akademie dit Bengt ontvangen hadt,

zegt, overgegaan waren tot een weezentlyk Jo-

VIII, Deel. den-
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denlym (Bitumen). 'Zie hier nog een ander Ge-

Val van den zelfden aart. De Heer Montetj
Lid van de Koninglyke Sociëteit der Weeten-

fchappeh van Montpcllier, in de Sevennes zyn-

de, vernam aldaar, dat by een Inwooner van

Saint Andrs de Magencouks 9
in 't Stigt van Alais,

voor de Waarde van 400 Krbonèn zodanige

Wollen Stoffen , die men daar te Lande Impéria-

les noemt, dooreen dergelyk Toeval zyn ver-

looren gegaan. Zy waren op elkander geftapeld

in een Vertrek gelyksgronds , en men befpeurde

niet , dat het Vuur 'er in geflagen ware , dan door

den Stank, dien zy verfpreiddcn : men floeg han-

den aan 't werk , doch het was te laat ; alzo men

ze reeds tot Kolen verteerd vondt.

Eenigen tydt daarna was de Heer Montet
zelf Ooggetuige van een dergelyk Vcrfchynzel.

Komende, naamelyk,op een plaats , alwaar ver-

fcheide Fabrikeurs deeze Stoffen opleggen , vondt

hy 'er één druk bezig om de zynen naar buiten te

brengen, ten einde die te lugten, en, vraagende,

wat zulk een verhaafting in 't overdraagen ver-

oorzaakte, vernam hy, dat, meer dan honderd

Stukken van deeze Stoffen op een hoop gelegd

zynde s om te wagten , dat men ze naar den Vul-

Molen bragt, de Eigenaar, daar voorby gaande ?

aan den Stank , die 'er uitkwam , was gewaar

geworden, dat zy broeiden, enj'er de Hand in

"willende fteeken, hadt hy een zo fterke Hitte

gevoeld , dat hy genoodzaakt was zyne Hand te-

rug



der Wollen Stoffen. 97

'rug te haaien. Inderdaad , de middelden van

den Hoop waren zodanig verbroeid, dat de Heer

'IVloNTET, duidclyk, een kennelyke verandering

van Kleur daar in waarnam, en, indien men een

oogenblik langer had gewagc mee de Stukken vaii

elkander te fcheiden , zouden zy waarfchynlyk:

tot Kolen zyn geworden.

De Heer Montet haclt de nieuwsgierigheid

van te vraagen, ofdergelyke Toevallen dikwiló

Voorkwamen ; zie hier wat hy vernam. De Stof-

fen hebben nooit gevaar om in brand te vliegen^

dan in de Zomer, en wanneer zy in groöte me-

nigte op elkander zyn gehoopt, en zulks in eéri

plaats, daar de Lugt weinig toegang heeft: in de

Winter, hoe zeer men ze op elkander ftapelt, is

*er niets te vreezen , en , zo dra men ze van

Vettigheid gezuiverd heeft , is 't gevaar geheel

'over.

Alle deeze Ömftandigheden gaven den Heer

Montet aanleiding, om van nader by de Fa-

briek deezer Stoffen te onderzoeken , en hy wierdc

gewaar, dat men de Wol, voor dat dezelve ge-

fponnen werdt,met eene vry aanmerkelyke veel-

heid van Olie laat doortrekken. Niets was 'er

meer noodig, om hem in ftaat te ftellen, dat hy
reden kon geeven van het Verfchynzel. De Olie,

die men tot dit gebruik neemt, is doorgaans zeer

oude Olyven- Olie, welker Reuk genoegzaam aan-

toont, dat haare famenftellende deelen van el-

kander beginnen te fcheiden : het is derhalve

VJLIi Deel. G mets
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niets vreemds , dat de Gifting , die in deeze op

een geftapelde Stoffen , vooral door de Hitte van

»c Saizoen, veroorzaakt wordt, deeze Ontbin-

ding vokooije en het brandbaare , 't welk de

Olie bevat, in werkzaamheid brenge. Dit Ge-

voelen fchynt zo veel te gegronder te zyn, om

dat dit zelfde Toeval nimmer plaats grypt in de

Wollen Stoffen, gefabriceerd in 't Gevaudan,

dewelken altemaal zonder Olie bereid worden,

en dat de Impériales zelf daar niet meer aan on-

derhevig zyn , zo dra de Vul-Molen haar van

Vettigheid gezuiverd heeft.

H.

EEN



fcÈN

ZONDERLING MIDDEL
TOT

BRANDBLUSSCHING,
ALS MEN GEEN WATER HEEFT.

'{Hifi. de VAcad. Royale des Sciences de Paris , de 1'An 175(5,

p. 27 )

DE Heer Ha les in de Ëngelfche Verhan-
delingen een Middel voorgefteld hebben-

de, om den voortgang van Brand te ftremmen^
'door, zo veel doenlyk is, alle de brandbaare

Lighaamen, die naby het Vuur zyn, met Aarde
te bedekken

; deelde zyn denkbeeld mede aan
den Heer Porter , Refident van 't Hof van
Londen te Konftantinopolen , om daar van berigt
te geeven aan de Turkfche Amptenaaren,die tot
het Stadsbeftuur gelaft zyn. Deeze fcheenen >ef

toen weinig gedagten van te hebben. In de laat-

fte zwaare Brand, die in de Maand July des Jaars

1756 voorviel, en door welken twee-en-twintig
duizend driehonderd en twaalf Huizen in de As-
fche werden gelegd > fehoot iemand de Manier
van Hales te binnen, en dezelve werdt in 't

werk gefield aan de Griekfche Patriarchaale Kerk,
welke door dit Middel behouden bleef.

VIII. Deel. G 2 Alzo
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Alzo 'er niet te veel Middelen uitgedagt kun-

nen worden, om van dienft te zyn in deeze fchrik-

kelyke Toevallen , zo heeft de Akademie geoor-

deeld van dit, 't welk van een zo goeden uitflag

geweeft is, kennis te moeten geeven (*).

H.

(*) Ik meen in de Verhandelingen der Koninglyke

Akademie van Stokholm een Voorftel gelezen te hebben,

om Brand te bluffchen, door middel van Zand: waar van

ik insgelyks toen weinig gedagten had. De gelegenheden

ondertuflchen , wanneer men zig van Water niet gevoeglyk

kan bedienen, om bet voortloopen van Brand te (luiten,

komen miffchien meer voor, dan men zig in onze Ste-

den gewoonlyk verbeeldt. Op Dorpen, by voorbeeld,

fchoon in *t Water leggende, ontbreeken fomtyds een

genoegzaam getal van Werktuigen , of men kan 'er niet

bekwaamlyk bykomen. Anderen , die rondom in 't Zand
leggen, zouden, by zulk een droevig Toeval, zekerlyk

veel dienft hebben kunnen van dit Middel; al ware het,

dat men de Huizen eerft met Zooden en dan met Zand
bedekte

, gebruikende dus Zand en Aarde te gelyk. Het
behoud immers, van de gemelde Griekfche Kerk, in zulk

een Stad als Konftantinopolen , toont aan, dat dit Mid*
del gebruikbaar zy.]

VWWWWVww
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ONDERZOEK
NAAR DE

|
MIDDELEN,

OM HET

GEBRUIK van YS
TE VERVULLEN,

WANNEER HETZELVE ONTBREEKT:

door den Heer Abt

N O L L E T,

Lid vm de Koninglyke Akademie der Weetenfcbap»

pen van Parys, van de Sociëteiten van Londen.

en Bononie , Koninglyk Hoogleeraar in de

Proef-ondervindelyke Natuurkunde , enz.

(Hifi. de 1'Acad. Royale des Sciences de Paris; de 1'An

I75<5. p. 2.)

^Oi& &W&WW&W.&W&® & & **o & & ** %jft^
HEt is gemeenlyk noodig in de heete Lan-

den , dikwils nuttig en altoos aangenaam ,

zelfs in de gemaatigde Lugtftreek, waar in wy
leeven, naar ons believen de Vogten te kunnen

Verkoelen, die tot onzen Drank moeten dienen.

Men maakt hier toe* doorgaans, gebruik van.

Ys; maar, wanneer hetzelve, door den famen-

loop van eenige Omftandigheden , zeldzaam wordt*

YIII. Deel. G 3 zo
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zo belet de verhooging van deszelfs Prys een

groot getal Menfchen zig van dit Middel te be-

dienen. Ten anderen zyn 'er Landftreeken, waar

in de Hitte overmaatig is, en daar het ondoenlyk

zou zyn, Ys, volgens den gcwoonlyken weg,

te bekomen: 't welk de Inboorlingen van gemaa-

tigder Geweften,die verpligt zyn aldaar eenigen

tyd te vertoeven , aan zwaar e Ziekten bloot

ftelt. Men bezorgt derhalve een aanmerkelyk

voordeel aan het Menfchdom , wanneer men 't

zelve Middelen aan de hand geeft, om voor de

geheele ontbreeking of zeldzaamheid van Ys zorg

te draageiv, en dit is het Onderwerp, 't welk

de Heer Abt Nollet zig voorgefteld heeft in

het Onderzoek , daar wy verilag van gaan doen.

De Middelen , door deezen Natuurkundigen

voorgedragen, zyn in 't algemeen van tweederley

foort. De eerften beftaan in alle voordeel te trek-

ken , dat mooglyk is , van de koelheid der Put-

ten, Fonteinen, Kelders, Grotten, enz. Dit

zyn de Middelen , die hy Natuurlyke noemt. De
anderen beftaan in het voortbrengen van eene

Koude door Konft , welke de Verkoeling veel

verder voortzette, door behulp van eenige Zou-

ten , en onder die benaaming begrypt hy de Kon*

flige Middelen. Wy zullen van elk in 't byzon-

der fpreeken , na eenige algemeene Grondbegin-

zelen te hebben opgegeven , die tot geleide moei-

ten dienen in deeze navorfchingen.

Een jLighaam is niet heet, dan door de veel-

heid
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heid van Vuurftoffe, welke het bevat , en 't zel-

ve te verkoelen is niets anders, dan het van een

gedeelte daar van te berooven. Deeze vermin-

dering wordt gewoonlyk bewerkftelligd door de

onmiddelyke aanraaking van een ander Lighaam

,

't welk 'er minder van bevat, en in deeze twee

famengevoegde Lighaamen gebeurt alsdan het zelf-

de, 't welk plaats hebben zou in twee Sponfen,

de eene droog, de andere vol Water , welke men

tegen elkander hielde. De drooge Spons, naa-

melykj zou het Water van de natte indrinken,

tot zo lang dat zy 'er beiden , naar reden van haa-

re grootte , even veel van bevatten. Wy zeg-

gen, naar reden van de grootte, aangezien het

zeker is, dat een Spons, van dubbele grootte,

ook eens zo veel Waters vereifche, om 'er tot

den zelfden trap van doordrongen te zyn. Dit

is het zeer eenvoudige Denkbeeld, 't welk men

hebben moet van de verkoeling der Lighaamen

:

laat ons thans dit Beginzel toepafien, en zien of

men gemeenlyk al het voordeel, dat mooglyk is,

trekke ,- van de koelheid der onderaardfche Wa-
teren of Kelders en Grotten.

Men ftelle zig, by voorbeeld, ten doelwit,

om drie Bottels Wyn, die eene Warmte hebben

van 24 Graaden, te verkoelen in een Emmer met

Water, dat zo eerft gefchept is uit een Put,

•welke maar 10 Graaden Warmte heeft, 't Is

klaar, dat, in dit geval, een Onderfcheid is van

veertien Graaden Warmte, 't welk verdeeld zal

VIII. Deel. G 4 won
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worden tuffchen 't Water en den Wyn ; doch.

pp welke manier zal die dcelinggefchieden? Laa-

ten wy dit tragten te bepaaren. In deeze bere-

kening hebben wy een veelheid Waters van om-

trent twaalf Ponden, met tien Graaden Warm-
te boven het punt van Vorft; 't gene de gewoon-

lyke trap van Warmte is op den bodem der Put-

ten^): het Lighaam, dat men verkoelen wil,

heeft 'er vierentwintig: het beftaat uit drie Bot-

tels, weegende omtrent 12 Ponden en den Hou-

ten Emmer, dien reen op 4 Pond fchatten kon,

en die dikwils veel zwaarder is. Dit zal , in 't

geheel , een ftoffelyke Klomp maaken van 16 Pon-

den , welke men met eene van 12 Ponden wil,

verkoelen. Nu hebben wy onderfterd , dat de.

Overmaat van Warmte veertien Graaden was,

en die Overmaat zar zig , derhalve, verdeden in

de reden van 12 tot 16: ik wil zeggen , dat de

drie Bottels ieder agt Graaden van deeze Over-

maat behouden zullen , en neemen een gemaatigd-

beid van agttien Graaden aan , zynde flegts zes

Graaden kleiner dan die, welke zy hadden, en

dat dus de Wyn niet genoegzaam verkoeld zal

zyn. Dat meer is , men. zal door deeze Ver-

koe-.

(*) [Men moet in. agt neemen , dat hier buiten twyfel

de Thermometer- Schaal van Reaumur beoogd wordt,

vp.lgens welke de 10 Graaden boven 't Punt van Vorfr.

5'4i Graaden op de Schaal van Fabrenleit zyn , en de 24
Graden komen met 86 Graaden. overeen. ]
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koeling geen volle zes Graaden bekomen ; om dat

de Lugt een gedeelte zyner "Warmte overzet aan

her Water en de Bottels, en bygevolg den uit-

flag der bewerking zo veel meer verkleint, ak

dezelve langer duurt.

Maar , ingevalle men , in plaats van de drie

Bottels te dompelen in een Emmer , gevuld met

verfch gefchept Putwater, dezelven ineengroo-

ten Bak , met het zelfde Water gevuld
, gezet

had, zo zou de Verkoeling veel grooter zyn ge-

weeft : en , als men ze , om kort te gaan 3 had

neergelaten in de Put zelve, zou die Verkoeling

tot den hoogft mooglyken trap zyn gebragt : alzo

in dit geval , de Klomp Waters als oneindig groot

zynde in vergelyking met de drie Bottelen ; de-

zelven , in zeer weinig tyds, een gemaatigdhéid

van Warmte, byna egaal met die van dit Water,
zouden hebben aangenomen ; ik wil zeggen $

dat dezelven, op zeer weinig naa, de veertien

Graaden overmaat van Warmte zouden zyn
kwyt geraakt.

Hier uit is 't blykbaar , dat de trap van Ver-

koeling volftrektelyk afhangt van de evenredig-

heid van 't verkoelende Lighaam, in grootte of

Stoffelyke Inhoud , tot dat , welk men verkoel

len wil , en dat men , by verzuim van op dit

eenvoudig Grondbeginzel agt te liaan
, gevaar

loopt van naauwlyks eenig voordeel te trekken

uit de Middelen, welken de Natuur ons van
zelve fchynt aan te bieden-
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Maar, terwyl de trap van Verkoeling afhangt

van de evenredigheid der Stoffdyke Inhouden,

waar van wy fpreeken, ftaat de Tyd, welken

de bewerking duurt , aan een ander Grondbegin-

zel, te weeten aan de min of meer naauwe aan-

raaking van de verkoelende StofFe en van de gene

die men verkoelen wil. En , aangezien een by

uitftek yl Lighaam een ander niet aanraaken kan,

zonder een groot getal ledige tuffchenruimten te

laaten, daar geen de minlte raaking plaats heeft;

zo heeft de digtheid der Lighaamen ook op dee-

ze Rekening invloed. De Lugt, by voorbeeld,

maakt altoos een veel minder onmiddelyke aan-

raaking dan het Water, en zelfs dan het Zand:

waar uit volgt , dat, om eene Flefch "Wyn door

de Lugt in een Kelder te doen verkoelen , langer

tyd dan vyfcien Uuren noodig ware ; terwyl de

zelfde Bottel , in die zelfde Kelder begraven in

nat gemaakt Zand* of, 't gene nog beter is, in

"Water , dat lang genoeg in de Kelder geftaan

had, om *er de Gemaatigdheid van aan te nee-

men, in veertig Minuuten een trap van Verkoe-

ling had ontvangen , die veel grooter was.

Byaldien men, derhalve, alle mooglyk voor-

deel trekken wil van de Koelheid der Putten

,

Bronnen , Regenbakken en andere onderaardfche

Wateren , welker Gemaatigdheid doorgaans tien

Graaden boven het Punt van Bevriezing is; zo

moet men 'er onmiddelyk de Vaten indompelen,

die het Vogt bevatten, dat men voomeemens is

te
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te verkoelen ; . en , aangezien de Stoffelyke In-

houd van dit Water als oneindig groot is ten op-

zigt van die van het te verkoelene Vogt, zo kan

men verzekerd zyn , dat zy , na verloop van ee-

nigen tyd , op zeer weinig naa, den zelfden trap

van Koelheid zullen aangenomen hebben , als het

Water heeft, waar in zy zyn gedompeld ge-

worden.

De Kelders kunnen geen zo grooten trap van
Koelheid aanbrengen als de Putten. De gemeen-
fchap, welke de Lugt , die zy bevatten, heeft

met de buiten -Lugt, geeft 'er altoos een weinig

warmte aan , en haarc Gemaatigdheid is doorgaans

van 12 Graaden boven het Punt van Vorft: maar,
ingevalle men de oplettendheid heeft van 'er een
grooten Bak met Water in te houden, zo zal dit

Water, ten einde van omtrent vierentwintig

Uuren , een trap van Koelheid
, gelyk aan die

van de Kelder, dat is van ongevaar twaalf Graa-
den , hebben aangenomen , en in ftaat zyn om

,

binnen den tyd van drie Kwartieren Uurs, een
aanmerkelyke Verkoeling mede te deelen aan de
Bottels, welken men 'er zal ingedompeld hebben;
behoudens, niettemin, dat men 'er dezelven niet

in te groote menigte in doe. Daar uit volgt, dat

men zig bedriegt, wanneer men meent de Vog-
ten genoegzaam te verkoelen , door dezelven maar
weinige Uuren in een Kelder te laaten ; ten min-
fte, zo men de voorzigtigheid niet heeft gebruikt,
waar van zo even is gefproken ; anderszins zou

VIII. Deel, de
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de aanraaking van de Lugt dezelven maar zeer

langzaam verkoelen , en men zou de Fleffchcn

ten nünfte vyftien of agttien Uuren in de Kel-

der moeten laaten. Bovendien brengt de voor-

zorge , om in een Kelder een of verfcheide Bak-

ken , met Water gevuld , te houden , weinig

Ongemak aan , en men kan , door dit middel
„

Dranken krygen, die genoegzaam frifch, fa ze-

kerlyk gezonder zyn tot het gebruik, dan of zy

koelder waren. De hulpmiddelen, die de Na-

tuur aan de hand geeft , zyn gemeenlyk ontbloot

van de Onvolkomenheden, welken de genen na

zig fleepen , die een verkeerde naauwgezetheid

ons zo zorgvuldig doet opfpooren,

In plaatfen, daar men geen Putten, Grotten

noch Kelders had, leert de Heer Nollet ons,

zelfs in 't midden van een gantfeh open Veld, een

aanmerkelyken trap van Verkoeling te bekomen.

Daar toe is niets anders noodig, dan een foort

van Greppel te graaven , die zeer naauw zy , om-

trent vier Voeten diep; de Bottels , op den bo-

dem van deeze foort van Kelder geplaatft, om-

ringd en bedekt zynde met ongevaar een Voet

Aarde, die verfch van den Bodem gehaald en een.

weinig vogtig gemaakt zy met Water ; zo be-

hoeft men flegts de opening van den Greppel toe

te (toppen met eenige boffen Stroo , of, 't gene

beter is, dïgt te leggen met een Plank, die be-

dekt zy met vyf of zes Duimen nieuw uitgegra-

ven Aarde. Men kan verzekerd zyn , van door

dis
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dit Middel een trap van Verkoeling te bekö*

men , diebyna egaal is aan den genen , welken dé

befte Kelder verfchaffen zou kunnen. Deeze
Greppel is verfcheide Dagen van dienft , vooral

wanneer men hem zorgvuldig, zo veel het val-

len kan , geflooten houdt , en, wanneer dezelve

niet langer dienen kan, behoeft nieh ilegts een an-

deren te graaven.

Op welk een wyze , hu, men bok te werk
gaa om de Vogten te verkoelen, het is altoos ze-

ker , dat men daar in zo veel tb fpoediger zal

llaagen , als dezelven meer Oppervlakte bloot

geeven aan het verkoelend Lighaam , en dat zy
te koelder zullen worden , naar maate de Stoffe-

lykheid der Vaten, die dezelven bevatten, klein-

der van Inhoud is. Het zal derhalve altyd beter

zyn , deeze Vogten te verdeelen in verfcheide

dunne Vaten, dan dezelven in één Vat , 't welk
dik van Wanden is s te koelen te zetten; wel
verftaande , egter , dat deeze Vaten van ge-

noegzaame Hevigheid zyn , om niet te ligt te

breeken*

't Is verder noodig te errinneren, dat, indien

men , tot verkoelinge der Vogten , het Water
van een Regenbak wil bezigen , het te vermy-
den ftaa, dezelven 'er op ftaande voet in te doen
na een zwaaren Regen ; vooral indien dezelve is

gevallen met een zoele Lugt; maar dat men, ïn

tegendeel, zo lang behoort te wagten, dat ditWa-
ter de Gemaatigdheid van den Regenbak aange-

Vul. Deel. no-
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nomen heeft. By gebrek 3 naamelyk , van dee-

ze oplettendheid, zou men niet krygen dan een

trap van Verkoeling , die ongelyk kleiner was

dan de gene , welke men 'er anders met reden

van verwagten konde.

Dit zyn de Grondbeginzelen welken de Abt

Nollet heeft vaftgefteld, en de Voorzorgen,

welken hy , ingevolge van dien, voorfchryft .,

ten einde alle mooglyk voordeel te doen met de

Hulpmiddelen, welken ons de Natuur als van zel-

ve aanbiedt , ter verkoelinge van de Vogten ,

die tot Drank moeten dienen. Deeze zelfde Be-

ginzelen houden (tand , wanneer men gebruik:

maakt van de Middelen , welken de Konft heeft

uitgevonden , om een grooten trap van Verkoe-

ling te weeg te brengen. Thans gaan wy zien

,

hoe hy dezelven daar op toepaft.

De Ondervinding heeft de Scheikundigen ge-

leerd, dat zekere Zouten de bekwaamheid heb-

ben, om het Water, waarin menze fmelten laat,

te verkoelen, er^ dat deeze Verkoeling zelfs ver-

der gaan kan, dan tot den trap van Ysmaaking,

behoudens dat het Water en Zout ten naaften

by de Gemaatigdheid der Putten hebben , dat is

te zeggen, van negen of tien Graaden boven het

Punt van Vorft.

On-
(*) [De Heer Nollet nam tot deeze Preefneeming

zodanig een Cylindrifche Aarden Kom, als men gemeen-

Jyk in Vrankryk gebruikt , om de Glacé-Vogten op Tafel

Ie zetten.]
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Onder alle Zouten , die met deeze Eigenfchap

begaafd zyn., heeft de Heer Nollet geen ande-

re gevonden dan Armoniak-Zout en Salpeter ,

welken men met een goeden uitflag kan bezigen

:

de anderen zouden geen genoegzaam groote uit-

werking voortbrengen , of de genen, die 'er zig

van bedienen wilden , blootftellen aan eenig ge-

vaar. Maar, alzo de Natuurkundigen derzelver

werking niet hadden onderzogt, dan in betrek-

king tot louter Natuurkundige denkbeelden , en

dat men in eene nafpooring van dien aart, als de

gene is , waar van wy fpreeken , de inzigten

ook moet en kan laaten invloeijen , welken een

verftandige Huishouding vordert : zo heeft de Heer
Nollet zig verpligtgeagtvan de uitwerking dee-

zer Zouten en van alle Omftandigheden , die daar

mede gepaard gaan , door Proefneemingen, ten

dien einde gedaan, te verzekeren. Wy zullen een

flaauw denkbeeld tragten te geeven , hoe dezel-

ven uitgevallen zyn.

Het fyn gezifte Poeijer van twintig Oneen
Armoniak-Zout

, gedaan zynde in een Aarden
Kom(*) , met twee en een half Pint Water , ter-

wyl de Kom, het Zout en Water , de Gemaatfgd-

heid van den bodem der Putten hadden , dat is

van 9 Graaden boven het Punt van Vorft (f);

zo

(f) [Dat is een Warmte van ruim 52 Graaden op de
Schaal van Fibrenbeit.]

"VIII. Deel.
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zo deedt het mengfcel j in anderhalve Minuut J

het Vogt des Thermometers , dien men 'er in-

dompelde , tot 25; Graaden onder het Punt van

Vorft daalen (*). Een Pints Bottel , Paryfiche

Maat , werdt 'er in gedompeld , hebbende den

zelfden trap van Warmte, vari 9 Graaden, en

toen ftakdeHecr Nollet, in den Halsvandeeze

Bottel, een klein Thermometertje , waar van hy

de daaling, en ook tevens van dien, die in de

Steenen Kom gebleeven was, te gelyk waar-

nam.

Men kan niet twyfelen , of het Water in de

Kom moet warmer worden , naar maate de Wyn
verkoelt. Het was niet , dan na verloop van

omtrent een half Uur tyds , dat de Bottel en 't

Water in de Kom , te famen , een trap van

3^ Graaden boven het Punt van Vorft aanna-

men.

Deeze trap van Koude is taamelyk duurzaam:

ten einde van een half Uur hadt de Bottel en *t

Water van de Kom nog maar 4 Graad van hunne

Koelheid verlooren : waar uit ligt te befluiten is,

dat de trap van Verkoeling , die in 't Water door

het Zout wordt te weeg gebragt , meer dan ge-

noeg-

(*) [Dit maakt 26I Graaden op de Schaal van Fabren-

leit: eene Verkoeling die zeer aanmerkelyk is, en nage-

noeg overeenkomende met den trap van Verkoeling, dien

de Heer Boeuhaave ook doormiddel van ArmoniakZout

kreeg; naamelyk van 53 tot 28 Graaden, Cbem, Tom.
I.
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Doegzaam is ,om drie Bottels agtereen koel te maa-

ken, en dezelven een trap van frifchheid te be-

zorgen , die weinig verfchilt van den genen *

welken 't Water hun hadt kunnen mededee*

len.

De fterkfte Tegenwerping^ die men up dee-

ze manier kan maaken, is dat de Prys van*t Ar-

moniak-Zout dezelve wat koftbaar zou doen wor-

den; (alzo de twintig Oneen,, die hy gebruikt

hadt , te Farys 43 Sok en 9 Deniers koftten ; }
en dat weinig Menfchen de koelmaaking van drie

Bottels Wyn zo duur zouden willen betaalen*

Deeze tegenwerping is den Abt niet ontgaan ,

maar zy komt hem veel minder gewigtig voor ,

dan zy zig in den opflag vertoont. De Zouten f

naamelyk, in Water gefmolten zynde, kunnen

daaruit , byna zonder eenig verlies , wederge-

kreegen worden, door uitdamping van het Wa-
ter. Het ftondt alleen te onderzoeken of dit

Water, onder het uitdampen, niet eene aanmer-

kelyke veelheid Armoniak-Zout mede opheffen

zoude , dat vlug is
,
gelyk men weet. Men be-

hoorde bovendien te weeten, of dit Zout, door

herhaalde fmeltingen en uitdampingen , niet zy-

nê

ï. p. 159. De Heer Musschenbr oek wilde, dat,

om op deeze manier Ys te maaken, het Water minder
'*Warmte moeft hebben dan van 50 Graaden» Mlcm.Pbyfi

J539-]
ym. de?6. h
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ïie Eigenfchap , van het Water te verkoelen
5

ten minde voor een gedeelte zon verliezen.

De Ondervinding was het eenigfte Middel om
deeze twyfelingen op te loffen. Dezelve heeft

den Heer Nol let doen zien, dat de verminde-

ring, welke het Armoniak-Zout in de uitdamping

onderhevig is , niet zo verre gaat als men zou

mogen denken. De twintig Oneen , die hy ge-

bruikt hadt , verlooren niet meer dan 7 Drach-

men , welken ongevaar 2 Sols koften , en , zo

men 'er een dergelyke fom byvoegt voor de Koo-

ien, die tot de uitdamping gediend hadden, zo

volgt , dat men , voor de onkoften van 4 Sols [ of

twee Stuivers,] drie Bottels byna zo veel ver-

koelen kan, als men zou doen met 4 Pond Ys.

Ook kan men verzekerd zyn,dathet Zout, door

deeze bewerkingen, niets van zyne verkoelende

Eigenfchap verlieze : immers, de Heer Nollet

heeft 'er geene vermindering in befpeurd , en een

Officier, die lang Gouverneur van een der Fran-

fche Eilanden in Amerika is geweeft, verzekerde

hem by zyne terugkomft, dat 100 Pond van dit

Zout , welken hy , op den raad van onzen Abt,

met zig genomen hadt , hem veele Jaaren lang

koelen Drank hadden uitgeleverd.

Men kan zelfs byna in 't geheel , in de meefte

Huizen, de Onkoften van de Kolen befpaaren i

door , tot uitdamping van het met Zout beladen

^Water, gebruikte maaken van het Vuur, 'c welk.
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*er ten dienftevan de Keuken wordtaan gehouden:

maar , men moet noodzaaklyk in agt neemen j

dat men de uitdamping niet beginne in een Aar-

den Pan of Pot, dewyl het Armoniak-2oUt , zo

lang het nog ontbonden is, daar doorheen loopt;

in tegendeel behoort men die te beginnen in een

Vat van Tin^ doende het Zout niet in het Aar-

den Vat , voor dat het Vogt zo dik is geworden^

dat het niet meer vloeibaar zy , en dat het Tinnen

Vat gevaar mogt loopen van te fmelten door de

Hitte van het Vuur.

't Gene wy gezegd hebben $ dat met jhet ge-

melde Zout zou kunnen gefchieden; kan insge-

lyks gedaan worden met Salpeter. Dit laatfte

Zout is zelfs veel laager van Prys dan het eerfte,

en men verlieft 'er byna niets van door de Uit-

waafeming ; maar men heeft 'er een veel grooter

veelheid van noodig , om het Water zo veel té

verkoelen als het Armoniak-Zout doet. Men
zou dit kunnen verhelpen, door den Waterbak

of 't Bekken , waarin men de Bottels dompelt

,

veel grooterte neemen dan het gene, waar in

men tot dit einde van Armoniak - Zout gebruik

maakt ; maar men zoude door de groote moeite

der uitdamping meer verliezen j dan door den

minder Prys van het Zout uitgewonnen werde

;

en waarfcbynlyk zal men niet bëfluiten tot het

gebruik van Salpeter, in dit geval , dan , wanneer

men gebrek aan het andere Zout heeft , of dat

men zig vergenoegen wil met eene Verkoeling

VIII. Deel. ïï s van
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van twee ofdrieGraaden minder trap,dan die men

door middel van Armoniak-Zout verkrygen zou

kunnen. Hier komt in aanmerking , dat de min-

der gerafineerde Salpeter bykans zo goed tot dec-

ze bewerking zy , als de allerzuiverfte , en de

Heer Nolle t heeft zelfs de Proef genomen vart

Buskruid, 't welk de Officiers der Anillery ver-

worpen hadden, om dat het te flegt was ;
't welk

hy bevondt dat, in een weinig grooter veelheid ,

byna zo veel Koude voortbrengt als de Salpeter

van het tweede Kookzel.

Ëene Weczentlyke oplettendheid, en die na-

tuurlykuit devaftgcfteldeGrondbeginzelen voort-

vloeit, is, dat men zrg, om het Water te be-

vatten , waar in men het Zout zal doen, bedie-

De van Vaten , die zo dun en ligt zyn, als moog-

lyk is; vooral , wanneer de bewerking in 't klein

gefchiedt. De Pot of Kom , die het Water be-

vat, maakt een gedeelte van het Lighaam uit , 't

welk men moet verkoelen, en zal het Vogt, dat

men 'er in gaat dompelen, zo veel meer Koude

ontrooven , als dezelve een grooter deel is van

dit lighaam. De Abt Nollet heeft niets beters

gevonden , dan Emmers van Blik: andere Stoffen

zouden te broofch zyn , indien zy dun genoeg wa-

ren, ofte veel onderhevig om verbeten te worden

door het Armoniak-Zout.

In alle de bewerkingen, waar van wy komen

te fpreeken , hebben wy altoos onderfteld, dat

het geheele lighaam , van Eramer , Water en

Bot-
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Bottels daar in geftoken , 't welk te verkoelen

ftaat, den zelfden trap van Warmte hebbe als de

Kelders of Putten , naamelyk van tien of twaalf

Graaden boven het Punt van Vorft. Te Lande

is 't byna altoos gemakkelyk , dien trap van Warm-
te te verkrygen ; doch daar kunnen Onhandig-

heden voorkomen , dat men 'er van beroofd zy ,

en dit is men zekerlyk op Zee , alwaar het Schip

volftrekt omringd is van een meer of min heet e

Lugt, en van Water, dat bykans de zelfde Hit-

te heeft. Men zou zelfs veïmoeden kunnen , dat

het Zeewater, reeds beladen zynde met Zee-Zout

en Zwavelftoffen , wel niet van 't Armoniak-

Zout of de Salpeter den zelfden trap van Verkoe-

ling deelagtig zou kunnen worden als het zoete

Water, 't gene op Zeedikwils al te fchaars is,

om het tot een dergelyk einde te bezigen.

De Ondervinding heeft den Heer Nollet doen

zien , dat de trap van Hitte , dien het Water

heeft, geen onver winnelyk beletzel aan de Ver-

koeling toebrenge. Men vindt zelfs hier eenfoort

van Vergoeding. Hoe warmer het Water is , hoe

meer het ontbinde , zo wel van de Salpeter als

van het Armoniak -Zout ; en dus wordt het ook

in grooter trap verkoeld. Wanneer in de Damp-
kring al een Hitte van 27 of 2,8 Graaden heerfch-

te., zoud' men altoos nog Water kunnen krygen

dat niet veel heeter was dan 2,0 Graaden, en

brengen, door de bymenging van het Zout, dit

Water tot den trap van 5 Graaden boven het Punt

VIII. Deel. H 3 vm
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van Vorft; zq dat men aan de Bottels, die 'er in

te verkoelen gezet werden, onderfteld zyndeook

een Warmte te hebben van 20 Graaden
,
gemak-

fcelyk eene Verkoeling van zeven of agt Graaden

bezorgen en dezelven dus tot de gemaatigdheid

der Futten en Kelders, die gewoonlyk van 1%

Graaden of daar omtrent is, brengen zou kun-

nen(*).

De Heer Nollet heeft zig zelfs door de On-

dervinding verzekerd , dat de Zuutigheid van 'c

Zeewater voor 't zelve geen beletzel was, 't zy

om Salpeter of Ar moniak-Zout te ontbinden, of

zig byna zo veel te verkoelen als het zoete Wa-
ter ; maar 't is noodig hier twee Aanmerkingen

te maaken: de eene, dat men, in dit geval, Ar»

moniak-Zout boven de Salpeter verkiezen moet

;

zo 3 om dat het zoute Water 'er, naar evenre»

digheid , meer van ontbindt , dan van de Salpe-

ter , als om dat het deszelfs uitwerking zo veel

niet vermindert: de tweede, dat het Water, 7
t

welk de Heer Nollet onderzogt heeft, geen Zee-

water is geweeft, maar Water, in 't welke hy
een twee-en- dertigfte van deszelfs Gewigt aan

Zee -Zout had doen fmelten : een omftandighe'id,

van

(*) [Om dit wel te verdaan, zo moer men wederom
in aanmerking neemen, dat 28 Graaden boven het Punt
Van Vorft , volgens Reaumur, is 95 Graaden volgens Fab;

renbeit, of nagenoeg eene Bloedvvarmte; 20 Graaden, ee-

pe Warmte van 77 Graaden, zynde een taamelyke Zo-

mer -Hitte, en 12 Graaden eene Warmte vau soGraaden,

vol»
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van welke hy kennis geeft, op dat degenen , die na-

by de Zee woonen,zyneProefneemingen met Zee-

water herhaalen mogen , om te zien , of 'er niet ee-

nigverfchilinde uitvverkingc desZoutsuitfpruite»

Men heeft , reeds federt langen tyd , in Chi-

na en de Indien, een middel gebruikt tot verkoe-

linge der Vogten , dezelven naamelyk bloot te

ftellen aan den Wind; 't zy in Vaten van eene

vooze Aarde ; 't zy in platte Fleffchen, omwon-
den met een Linnen Doek, die doornat is van

Water. De Heer de Maikan , deezc gebruiken

aannaaiende n zyne Verhandeling over 't Ys,
heeft 'er een Middel bygevoegd, dat de plaats

vervullen kon van den Wind; doende de Flefcb.

indeLugt rond fungeren aan 't end van een Touw,
pf dezelve op eenige andere manier beweegen-

de: maar de Heer Nollet maakt van decze Ma-
nier geen gewag , dan allcenlyk op dat men hem
niet verwyten zou kunnen, die over 't hoofd ge-t

zien te hebben. Door dit middel kan men niet

meer dan eene Verkoeling van 2 of 3 Graaden

verkrygen , zynde een fobere toevlugt in geval-

len daar de Warmte of Hitte der Lugt
, gelyk

dik wils gebeurt, van 25 of 26 Graaden ware, als

wan-

volgens de Schaal van Fabrenbeit. ZieonsBerfgt wegens

de Warmte der Lugt in verfebeide Deelen des Aardklms , in.

het IV. Deel deezer Uitgezogte Verbandelingen , bladz.

4S7 , en het Tafeltje tot vergelyking der Thermometer-

Schaalen van Reaumur, Delifïe en Fabrenbeit, in bet Y^

Deel, Pl. XXXIV.
VIII. Deels H 4
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-wanneer- men de Verkoeling het allermeefte noo-

dig heeft (*).

De Heer Nollet ontkent egtcr niet, dat 'ec

nog- andere Middelen zyn kunnen-, om de Vogcen

te verkoelen , en dat waarfchynlyk ook andere

Zouten ten dien einde van dienft zyn ; doch daar

van is hy voorneemens , na het neemen van nieu-

we Proef- Ondervindingen, , by nadere gelegen-

heid te fpreeken. Hy merkt ten beiluite aan

,

dat de Konftige Verkoelingen , waar van hy heefk

gefproken , niet alleen gebruikt kunnen worden

om koel te drinken , maar ook tot voorkoming

van „de fchadelyke uitwerkingen der Warmte op

eenige Voortbrengfels of Vrugten der. Dieren en

Plantgewalïen , mids dat dezelven niet van te

grooten omflag zyn.

De voorgeftelde Middelen worden in allea

gevalle van hem. niet hooger aangemerkt , dan

om te dienen tot vervullinge van het gebrek vaa

Ys, wanneer of waar men hetzelve in 't geheel

niet , of niet tot een raaatigen Prys kan bekomen

;

zynde anders het gebruik van Ys, tot Verkoe-

ling , de gemakkelykfte en eenvoudigde, ja te-

vens de duurzaamfte en kragtigftc Manier. In de

Huizen der Grooten, by voorbeeld 3 wordt,

(zegt hy) twee Uuren voor den Maaltyd s een

menigte Fleffchen Wyn gezet in Bakken met Ys
ge-.

, (*) [Te weetenin eene Hitte, van ongevaar 90 Graaden

op den Thermometer van Fahrenheit: hoedanig eenemqn

zelden in de Gemaadgde £,ugtftreek heeft, J
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gevuld: niets is voor zulke Luiden te fchaarsof

te duur, en de trap van Verkoeling, dien men 'er

door verkrygt , is doorgaans zo groot , dat die tot-

overtolligheid ftygt; dewyl de meefte Gallen de

Koude van den Wyn wederom maatigen, uit

vreeze dat die hun kwaad mogt doen. Wy heb-

ben de behoeften op 't oog van zodanige Bur-

gers, die te vrede zullen zyn met zulk een trap

van Koelheid , als zy gewoon zyn te verkrygen

door middel van eenige Ponden geftamptYs; waar

in zy hunnen Drank een Uur of een weinig laiv-

ger tyds , onder hun Middag- of Avondmaal ,

houden. Ik ben verzekerd, dat, zo deeze Lui-

den , met den Thermometer in de hand 9 deeze

Verkoeling, die hun genoegzaam is, onderzoe-

ken, zy dezelve, byna altoos, vier ofvyfGraa-

den minder bevinden zullen , dan de trap van

Koelheid van het Ysj't welk dezelve voortbrengt,

en , als de eerfte Bottels ledig zyn , is 't 'er ver af,

dat de genen, die men in derzelver plaats fielt,

den tyd zouden hebben om zig tot den zelfden

trap te verkoelen : op 't hoogfte komen zy het

Punt van Vorft niet nader , dan tot 6 of 7 Graa-

den daarboven : men houdt 'er zig, niettemin,

mede te vrede, om dat, in 't ,heetfte van den

Zomer j deeze trappen van Koelheid inderdaad zeer

aandoenlyk zyn (*}. De Inbeelding geeft 'er nog

meer

(*) [Teweeten, die, van 45 of 47 Giaaden boven o,

op de Thermometer-Schaal van Fabrenbeü.]

;
VIII. Peel. H $
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meer kragE aan , als men denkt dat men GlacL

Wyn drinkt ; maar , indien men zig van alle voor-

ingenomenheid gelieft te ontflaan , zal het doar

de Proef kannen blyken, dat twintig Oneen fyn

geftaoten Armoniak-Zout , geworpen zynde in

vyf (Chopines) half Pinten Waters , geduurende

meer dan een Uur, twee of drie Pints- Bottels

Wyn , in de zelfde trap van Verkoeling kunnen

houden , welken zy van eene dergelyke veelheid

Ys , in even veel tyds , zouden hebben kunnen.

verkrygen(*).

H.

(*) [ De Heer Nollet heeft zekerlyk niet gedagt om
^ene 0;nuanóigheid, dac men , door febaarsheiivan IVa-

ter, zelfs zou kunnen genoodzaakt worden tot het gc-

Iruik van Ts : waarvan de Voorbeelden in deeze Winter,

zo hier ter Stede als elders, menigvuldig zyn geweeft;

wel niet tot Verkoeling (waarlyk!) maar tot Huifelyke

behoeften en zelfs tot Drank. Ik zal daar van in 't ver-

volg fpreeken.]

voor;



VOORBEEJ,
VAN EEN?

2EER LANGDUUR1GE

ONTHOUDINÖ
VAN

SP Y Z E,
IN EEN

VROUWSPERSOON.
(Hifi. de V.Acai. Royale des Sciences de Paris, de 175G*

P- 49.)

MEn vindt reeds verfcheide Gevallen aan-

getekend, van Menfchen die, wegens

verfchillende Qmftandigheden , een aanmerkely-

ken tyd hebben doorgebragt zonder eenige Spy-

ze te nuttigen. Zie hier een nieuw Voorbeeld

van dit flag, 't welk de Akademie ontvangen

heeft van haaren Korrefpondent, den Heer Lar-
dillon ; door wien 'er het volgende Verhaal van

wordt gegeven.

Den 9 November des jaars 1751 , werdt Chris-

tyntje Michekt) oud tien en een half Jaaren, de

Pogter zynde van een Wyngaardenier van Po-

VIII. Deel. marclx
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man/, een half uur gaans van Beaune (*) ; aan-

getaft door een Koorts, welke men aanzag voor

't begin van de Mazelen , die toen te Pomard

heerichten. Op ftaande voet werdt haar een dun-

ne Garftdrank voorgefchreeven , dienzy gebruik-

te, en vervolgens veele andere Middelen , wel-

ken men haar niet kon doen inneemen ; dewyl zy

hardnekkig alles weigerde, behalve fchoon Wa-
ter. Het Uitflag openbaarde zig niet en 'er bleef

geen ander Toeval over , dan een Hoofdpyn , zo

afgryslyk, dat zy uit haar Bed vloog om zig

over den Vloer te rollen, en dat, wanneer de

Vader haar, op zekeren Dag, wat hard wilde op-

heffen, zy in eene Flaauwte viel, die zo lang-

duurig en zo zwaar was , dat men niet dagt of

zy was dood. Dit Toeval overgegaan zynde,

raakte zy , weinig Dagen daarna, het gebruik van

al haare Leden kwy t , die niet meer buigzaam-

heid behielden , dan het Lyk heeft van een zo even

geftorven Menfch.

Deeze Toevallen bedaard zynde *kreeg zy haa-

re Appetyt en Spraak weder , maar de Pyn in 't

Hoofd hielde aan, en kort daarna verviel zy in

een zvvaare Ylhoofdigheid , gepaard met Schrik-

ken , Stuiptrekkingen, Rukfbrongen en Beevin-

. gen in de Armen en Beenen, met zoveel hevig-

heid,

(*) [Beaune is een Stad, zeven Uuren gaans van Di-

jon, de Hoofdftad van de Provincie ven Bpurgogne in

Vrank-
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hsid, dat men moeite had om haar, zelfs met ge-

weld, in het Bed te houden.

Aah deeze verfchrikkelyke Toevallen tragtte

men hulp toe te brengen , door de Aderlaating op

den Voet en het leggen van Spaanfche Vliegen

aan de Beenen : waar in men niet dan te veel

flaagde. De Lyderes verviel byna op ftaande

voet in een geheele Onmagt en Werkeloosheid;

verloor het gebruik van alle haare Ledemaaten,

van Eeten en Spraak : haar bleef niets over dan

het Gehoor, Gezigt, Gevoel en de Ademhaaling*

Op de Ylhoofdigheid naa, van welke wy gefpro-

ken hebben, en die maar kort van duuring was>

werdt het Redens-gebruik altyd door de Ziekte

ontzien : waar van zy zig bediende , om met

Klanken zonder Lettergreepen te kennen te gee-

ven, wat zy goedkeurde of begeerde, en wat zy
weigerde of verwierp. Deeze Klanken waren in

't eerft maar twee; daarna vermenigvuldigden zy

in getal; het Meisje begon 'er allengs een wei-

nig beweeging der Handen by te voegen, en die

beweeging nam toe , naar maate 'er meer verfchei-

denheid ontftond in de Klanken. Middelerwyl

nuttigde zy niets dan Water , en nam 'er zelfs in

't eerft niet dan een zeer kleine veelheid van.

Ook was haar Buik zodanig geflonken , dat men

'er

Vrankryk, alwaar de gemelde Heer Lardh.j.on woon-
agtigis.J

VIII. Deel.
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*er de Wervelbeenderen door heen meende te

voelen en 'er geen Ingewanden meer in onder-

fcheiden kon. Het fcheen dat dit geheele Lic-

haamsdeel, en de onderfte Buitenleden zelfs, in

welken niets dan het Gevoel was overgeblee-

ven, van eene onvolkomene Lammigheid waren

aangetaft. Voor 't overige behieldt het Lighaani

zyne kleur; haar Oogen fton den helder , de Lip-

pen waren rood en het Aangezigt taamelyk bloo-

zende : ook hadt zy een regelmaatigen en zelfs

viy fterken Polsflag.

De zelfde Levensmanier bleef aanhouden , uit-

genomen , dat zy het Water veel gemakkelyker

en in grooter veelheid dronk. Een Doktor van

Beaune, die haar in deeze toeftand zag, kon zig

niet verbeelden, dat Water haar enkel Voedzel

ware , en hy werdt 'er niet van overtuigd , dan

na dat een Dame, welke hy verzogt hadt de Ly-

deres by zig te neemen j dezelve een genoegzaa-

hien tyd had opgepaft , om 'er zig van te verzeke-

ren. Hy meende toen het Meisje te bedriegen $

doende haar j in plaats van enkel Water, dun

Kalfs-Nat geeven , dat zeer helder was. Hy
bedroog inderdaad haare Zinnen, doch niet haare

Maag , die aanftonds dit Nat , met geweldige

Walgingen en zwaare Stuipen 3 uitwierp ; en

deeze mifleiding vanden Geneesheer bragt haar de

Koorts aan.

Toen deeze Dame Chrijiyntje Mkhelot naar

L.
tuis
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huis liadt laaten gaan * nam de Vader haar met zig

in Felgrimagie , en op den terugtogt beving haar

een zo fterke Dorft, dat zy, een pooging doen-

de, de fpraak wederkreeg , verzoekende om Wa-
ter te mógen drinken. Zy verloor haare Spraak

niet weder en derzelver gebruik wierdt haar al-

lengs gemeenzaamer. Ook vermeerderde zy dé

veelheid van haaren Drank t welken zy rykelyk

met Wateren loosde. Men begrypt ligt * dat

door de Levensmanier , welke zy federt een zo

langen tyd hieldt,de Afgang t'eenemaal opgehou-

den ware;

Daarna kreeg zy ailengs het gebruik van haa-

re Armen weder ; zo dat zy Spinnen , zig aan-

kleeden en op de Kniejen voortkruipen kon door

middel van twee Krukjes ; kunnende nog niet op

de Beenen (laan. Door dit middel ging zy naar

den Water- Emmer, die al haaren Leeftogt be-

vatte: zy kwam ookby eenige Gebuuren, en in

deeze toeftand was het, dat de Heer Lardillon

haar zag, op den 9 December 1754, meer dan

drie Jaaren na den aanvang der Ziekte. Hy nam
waar, dat zy diestyds begon haare regter Knie

op te ligten ; dat haar Dye noch haar Been, aan

die zelfde zyde, niet uitgeteerd waren, zo min

As haare Armen of Handen ; dat zy het Velzagt,

het Aangezigt taamelyk vol, en een Gelaat had,

zo vrolyk, dat zy in 't geheel, niet ongefteld

fcheen. Hy durfde voorzeggen dat zy volkomen

VIII. Deee. ge-
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geneezen zou , en zelfs eer dan men het dagt.

Zyn voorzegging is volftrckt bewaarheid gewor-

den, en, zo dra het Meisje tot dien Ouderdom

kwam , wanneer zy de ge woone Ontlalting moeft

hebben van haare Sexe , kreeg zy weder Appety t

en begon allengs te eeten. Ook zyn, door hulp

van eenige ligte Middelen, alle de Toevallen

van haare Kwaal, de een na de andere, verdwee-

nen; in voegen zy, in de Maand July 1755, we-

der naar gewoonte at, en begon te loopen zon-

der Krukken. Zy heeft, byna vier Jaaren lang,

geen ander Voedzel dan fehoon Water gebruikt

gehad.

H.

VER-



VERSCHEIDE MIDDELEN
TEGEN DE

KIES- of TANDPYN,
BENEVENS EENIGE

WAARNEEMINGEN,
OMTRENT HET

GEBRUIK en MISBRUIK

VAN DE

T A B A K,
door den Heer

Doktor R. FR1D. OVELGUUN
(Nov. AU. PbyJicO'Med. five Epb. Nat. Curiofor. Tom. II.

p. 185.)

IN de eerfte Jaaren van myne Praktyk, ter-

wyl ik my fomwylen op 'c Land onthield, by
de Zieken aldaar gehaald wordende, ben ik wel

eens raad gevraagd tegen Tandpyn. Ik moeft my
zonder eenige Geneesmiddelen uit de Apotheek

behelpen , en bedenken t'een of t'ander , dat my
in den zin fchoot, by welke gelegenheid ik my
erinnerde, hoe ik, nog zeer jong zynde, in de

Befchryving der Wonderen van de Natuur, doof

VIII. Deel. I John-
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JohnSton, had gelezen 3 datHEURNius, een ge*

weldige Kiespyn hebbende , Tabak inWater kook-

te , doende 'er Kamille -bloemen by , en van dit

laauvve Afkookzel een Lepel vol in de Mondhieldt;

't welk hy nu en danuitfpoog, neemende weder

een Lepel vol: op welke wyze, in twee Uuren

tyds, de Pyn bedaarde , en 's anderendaags , wan-

neer hy voorover bukte om eenig Onkruid uit te

haaien , liep een menigte Vogts uit zyne Neus-

gaten , dat geel was als Saffraan , en naar Tabak

rook ; zynde zulks nooit te vooren gefchied , en

de Pyn ging toen geheel over. Ik kan verzeke-

ren , dat een dergelyk Afkookzel van Tabak ,

zelfs zonder Kamille-Bloemen, welken diestydfc

niet by der hand waren , en welk Middel de een

aan den ander te raad gaf , niet Heurnius alleen

,

maar vcelen geholpen heeft. De manier , om dit

Afkookzel gereed te maaken, op de gezegde plaats

niet gelezen hebbende, zal het miflehien niet on-

dienftig zyn , hier aan de hand te geeven , hoe ik

zulks liet doen. Ik belaftte , dat men neemen

moeft twee Handen vol gekorven Tabak, werpen

die in heet Water 3 en laatenze op twee derden

kooken, zo dat 'er een Pond^Koopmans-Gewigt,

van overbleef. Wanneer eenige fcherpe Stofvan

ziltigen of zuuren aart , de Tanden knaagende

,

deeze Pyn veroorzaakt , zo hebben veelen de ma-

nier, om, tot verzagting van de Pyn, Tabak te

rooken. Dit Middel kan van dienft zyn, in de

genen die dagelyks hun werk van Rooken maa-

ken,

X
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ken, doch ^Vlenfchen, die dit niet gewoon zyn, raa-

kcn 'er gemeenlyk van aan 't Braaken of worden

Duizelig zonder eenige verligting. In Vrouws-

perfoonen van hoogen Rang , die haare Kiespyn,

zelfs doorliet rooken van verfcheide Pypenagter-

een, niet ver dryven konden, heb ik waargeno-

men , dat zy , met minder laft en meer uitwer-

king, het Afkookzel van Tabak in de Mond hou-

den konden.

Terwvl ik hier fpreek van de kragten , welken

dit Kruid tegen de Tandpyn heeft , zal het moog-

lyk niet oneigen zyn , als in 't voorbygaan gewag

te maaken van zekere Waarneeming in de Prak-

tyk, over het Tabak rooken. Een Man uit een

ander Landfchap, die mager en van een Galagtig

geftel was, klein van Statuur, natuurlyk bleek

van Gelaat; bevondt, zo hy zelf getuigde, toen

hy eerft begon te Rooken, hoe zulks hemZmkin-

gen veroorzaakte, die voornaamlyk op zyne Oo-

genvielen, en overgingen toen hy het Rooken na-

liet. Eenigen tyd daarna , toen hy het geheel

was afgewent , op nieuws , en zelfs vry dikwils,

Rookende , heeft hy zulks niet waargenomen.

Dceze Man is aan een kwaadaartige Koorts ge-

ftorven , niet oud geworden , en na zyn Dood
was zyn Hoofd gezwollen. Gelyk een maatig

gebruik van Tabaksrook en zelfs van fterken

Drank , in de te fterke Appetyt myns oordeels

niet is te verwerpen; (dewyl het Zuur van de

Maag al te fcherp geworden, door de Olieagtige

VIII. Deel. I a d,ee-
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deelen van de Tabak eenigermaate verdoofd , en

door derzelver vlugge Zouten verbeterd wordt,

gelyk my de Reden fchynt aan te toonen;) zal

inderdaad ieder Tabaksrooker , wanneer hem de

Eetensluft ontbreekt , bevinden , dat de Walging

van Spyze, door het fterk inhaalen van de Rook,

om die zelfde reden toeneemt. Een Getuigenis,

onder anderen, 't gene dit buiten alle tegenipraak

ftelt, is van een Predikant, zeer gezond en iterk

van Lighaam zynde.

Deeze Heer , verfcheide maaien 's daags Tabak

Tookcnde , kreeg eene wanluftigheid tot Spyze,

welke hy, zeer kwaalyk beraaden , verhelpen

wilde door het gebruik van Brandewyn. Hier

door werdt het zagte Maag-Zuur geheel vernield,

zo dat hy naar de Badwateren van Wildmigen

trok, die, zo ik dik wils heb waargenomen, de

Wanluftigheid , al had dezelve bykans een Jaar

geduurd , indien flegts de Ingewanden gezond

zyn , wanneer naar de Konft eerft een Laxeer-

middel gebruikt is , fomtyds wel op den derden

Dag verligt en den Appetyt t'eenemaal herfteld

hebben, ik had derhalve hem voorzegd ,dat dee-

ze Medic'tnaale Wateren , welke van een aange-

naame Zuuragtige fmaak en eenigermaate met

Staal bezwangerd zyn , hem hulpe zouden toe-

brengen , byaldien hy maar dagelyks wat minder

van 't gemelde droog en nat gebruikte , en allengs

afllapte van de onmaatigheid daar in. Hy kon

zigy zelfs onder het gebruik der Wateren , niet

ont-
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onthouden van het Rooken > en derhalve heeft

het Bad hem niet ten vollen genezen , maar al-

leenlyk geholpen , zo lang hy de Wateren dronk:

zo dat hy, geen beter Middel vindende, veele

Jaaren lang, in ieder Saizoen naar Wildungen zig

begaf. Eindelyk, egter, het Rooken en drinken

van Brandewyn , hoewel nooit tot Dronkenfchap

toe , niet nalaatende ; kreeg hy, wegens de al

te groote uitputting der Diergelyke Geeften

door de Kwylloozing , een vermindering van ?t

Gezigt , die , onder deeze Levenswyze , door

verloop van tyd allengs toenam , tot dat hy

,

nog niet oud van Dagen zynde, geheel blind

wierdt.

Met regt kan men op deezen Paftoor en der-

gelyke Smookers toepaflen het zeggen van Vtr-

gil'ius (*).

Maar braeckte

Zoo vreeslyck.eenen Damp ter Keel' uit, dat het

wonder
« was, en hy blies -

Zulck eenen donckren Damp en Nevel,

dat d' Oogen zich vergiffen

En geen gedaente zien:

- daer Roock en Smoock met Wolken
opdryven, en

De zwarte Damp komt fmooeken nacr de Lucht.

Vee-
(*)JEneid. Libr. VIII. v. 252, &c.

Faucibus ingentem fumum ( mirabile dittu )

Evomit, involvüque domum Caligine ctzcd
3

PrqfpeElum eripiens Oculis, £f
Fumiferym NoEtem glamerans,

VUL Deel» 1 3
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Vcelen van onze Boeren en van het gemeen-

de Volk in de Steden, die des Winters in één

beflooten Vertrek met Vrouw en Kinderen huis-

houden , terwyl zy haare Gezellen niet minder

tragten te overtreffen in 't aanfteeken van rooken-

de Tabakspypen , als de oude Grieken elkander

met brandende Fakkels in hunne Fakkeldraagers

Loopftryden ; en het Feeft van Vulkaan , niet

gelyk de Romeinen , op écnen Dag in Auguftus

,

maar byna alle Dagen van een geheel Jaar , en

inzonderheid alle Winter -Avonden luftig vieren;

brengen hunne Longen, gelyk ik dikvvils waar-

genomen heb, die reeds, tot het noodwendige

Levens-onderhoud , aan veele Ongemakken van

de Lugt onderhevig zyn , nog bovendien de ver-

drooging, verfchroeijing en verteering aan: voeg

hier by , dat hunne Vrouwen, die na haar vyf-

tigfte Jaar ten grootften deele Aamborftig zyn , o-

ver den laft, dien haar de Tabaksrook veroor-

zaakt , te vergeefs klaagende , in die beflooten

plaatfen ,
geheel vervuld met Rook der branden-

de Pypen , dikwils zo geweldig worden aange-

daan , dat zy naauwlyks Adem kunnen fcheppen.

Zekerlyk, die een Verdorring, Longe-Zweer of

Teering onder de Leden hebben ; die uit een ge-

brek van het Zaad eene verzwakking onderhevig

zyn ; uitermaate Galagtig ; in hun ouden dag

niet vogtig maar droog van Temperament; behoo-

ren , indien zy wel willen doen , het gebruik

van Tabaks- Rook te vermyden ; inzonderheid

zorg
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zorg draagende dat zy niet te fterk Rooken.Wat

my belangt, ik doe het zeer fpaarzaam, en nooit

anders, dan wanneer de Lugt 'al te dot en Miftig

is; of dat ik, myn Hoofd 3 door het bezoeken

der Zieken, al te dikwilsaan de Koude Lugt bloot

gefteld hebbende , daar door met Verkoudheid

ben bevangen geworden; of wanneer ik van zo-

danigen te Vifiteeren 't huis konie , die aan hee-

te Koortfen leggen : in alle welke Gevallen het

rooken van een Pyp , als ook het maatig gebruik

van Wyn inzonderheid Rynfchen, van Reukwer-
ken en' wat dies meer is, aan vcelen , tot een

Behoedmiddel , van zeer grootcn dienft geweeft

is. Aan den anderen kant heb ik ook in veelc

Melankolieke en andere Menfchen, die Ongemak
hadden van Hardlyvigheid , met een weekmaa-

kendc Dieet , benevens een zagte en aanhouden-

de beweeging .,. het maatig gebruik van Tabaks-

Rook nuttig bevonden ; dewyl een Pyp daar van,

?s morgens gerookt zynde , hun doorgaans , on-

middelyk, een bekwaamen Stoelgang maakt.

• Om de zaak niet onbeveiligd te laaten ; zal ik

eenige weinige Voorbeelden bybrengen , die het

gezegde itaaven. Een Schout van 73 Jaaren , ge-

kweld met Beroerte en eenige zwelling der Bee-

nen , kreeg geen Afgang dan met fterke Perfing

en zeldzaam > hard en droog. Hy maakte der-

halve zyn gewoonte, van, tot dat hy naar Bed
ging, aan te houden met het rooken van Tabak; •

dewyl hy bevondt , dat zulks hem des anderen

VIII. Deel. I ^ daags
s



136 Verscheide Middelen

daags 3 's morgens , een gemaklyken Stoelgang

maakte, zynde de Vuiligheid, 't gene aanmer-

kelyk is, gemengd met veel Slym. Een Jongeling

van iójaaren, die een groot deel zyns Leeftyds

met Scheurbuikige Kwaaien was behebt ge weeft,

aangetaft zynde door fterke Laxeer- ja Purgeer-

middelen , kreeg weinig of geen Afgang ; veel-

eer wierdt hy hardly vig door deeze Middelen ,

daar by te vooren , met een maatig gebru k van

de Tabak, naar dehedendaagfche manier, dage-

lyks ordentlyk Afgang hadt. Een Predikant ,

zynde een zwaarlyvigMan , van een Slymig ge-

itel en bovendien gekweld met deMiluugt, hadt

wel perfing tot Afgang 3 doch kon , een Week
lang, niets kwyt raaken 3 ten zy hy 's morgens

en te vier Uuren 's namiddags één , des avonds

twee Pypen Tabak, naar gewoonte te hulpenam;

waar door hy een zeer goede Ontlading kreeg.

Maar dit zal genoeg zyn, van die by veelen te

veel, by weinigen te weinig, aan Vulkaan toe-

gebragte Offcrhande

!

Ik keer terug tot myn eerfte Onderwerp, de

Middelen tegen Tand- of Kiespyn. Wanneer
men het eene Neusgat digt houdt., en doorliet

andere beurtlings de Lugt fterk inhaalt; zo is 't

dik wils tot verwondering bevonden , dat hier door

de Tandpyn aanftonds bedaarde of zelfs , naar de

verfcheidenheid der oorzaaken, geheel weggeno-

men werd. Neem Spir. Sa/. Arm. vol. dr. ij s

TtncL /LnoJyn. gtt. xvj , 01. Caryoph. gtt. iv. Het

'EmpL
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Empl. TbenacaU) op de Wang van een zwangere

Vrouw gelegd, was , na het vrugteloos gebruik van

verfcheide Middelen, van dien ft. EenWeduw,
die reeds agt Nagten zonder Slaap hadt doorge-

bragt, zynde over de vyftig Jaaren oud , bleek

van Gelaar ; werdt door de hevigheid van de Pyn
genoodzaakt , zig wederzyds Koppen te doea

zetten aan de Wang, digt by de Lelietjes der

Ooren, en, daar door eenig Bloed zynde kwyt
geraakt , fliep zy de volgende Nagt uitneemen-

de, zynde federt geheel vry geweeft van dit On-
gemak. Die Raad was haar gegeven door een an-

dere Weduw , welke op de zeilde manier te voo-

ren 'er van vérloft geworden was. Het gemee-

ne Yzerkruid, met blaauwe Bloemen (*), in

twee Zakjes gedaan zynde, van die grootte, dat

zy de geheele Wang bedekken kunnen, en ge-

kookt met even veel Wyn en Water, was ee-

ne Vrouw, die Tandpyn hadt, van dienft, door

de Zakjes, beurt om beurt , aan de Wang te voe-

gen en het Afkookzel tevens in de Mond te hou-

den. Een Dokter, die een afgryzelyke Kies-

pyn hadt, deedt , na dat hy alle bedenkelyke

Middelen vrugteloos hadt gebruikt, zig aan den

Hals een Spaanfe Vlieg zetten, met een ge-

wenfchten uitflag. Hy gaf, derhalve, zulks ook

te raad aan een Adelyke Dame, die 'er niet min-

der door geholpen werdt. Door het ophouden der

ge-

(*) Verbena communis, fiore carnleo, C. B.

VIII. Deel. I §
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gewoone Neusbloeding, het opftoppen of traag

'vloeijen van andere Bloeds-Ontlaftingen in beide

Sexen , Tandpyn veroorzaakt wordende , is de

Adcrlaating een beproefd Mid del , de wyl de drift

des Bloeds dus van de Tanden wordt afgewend.

Maar , indien deeze konftige verkoeling te laat

of niet in 't werk gefteld wordt, zo dat de Ont-

ftceking van het famengehoopte Bloed in Etter 0^

vergaat, 't welk uit de aanhouding van de klop-

pende Pyn eenigermaate biykbaar is; alsdan moe-

ten wyde rypmaaking tragten te bevorderen, 't

zy met een Afkookzel van Kamille-bloemen ia

Melk, of een Vyg, die na 't afhaaien van de bafl:

doorgefneeden , en een weinig gebraden is, in

de Mond te houden , en wat meer van dien aart

is. Dit gefchied en de ontlading van Etter beko-

men zynde,'t welk ik meer dan eens gezien heb,

houdt de Tandpyn op , die , in dit geval
,

naar de Aderlaating alleen niet luifteren zou.

't Is nu reeds dertig Jaaren geleeden , dat ik

een Magiftraats-Perfoon te raad gaf, de Wateren

van Wildungen te gebruiken. Hy hadt , naa-

mclyk, federt veele Jaaren een kwaadaartige

Zweer op de rug van zyne regterhand , die hem

,

nog zeer jongzynde, overgcbleeven was van een

heetc Koorts, welker ftoiTe zig daar gezet hadt.

Dccze Zweer hielp de Peezcn in gevaar , en der-

halve, op dat zygeen meer nadeel te wegebragt,

werdt een Fontanel aan den Arm gemaakt. Na
de geneezing van de Zweer, bezogt hy die Wa-

te-
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teren een en andermaal , om dat zy hem zo voor-

deelig geweeft waren. Als by , nu,^daar ter

plaatfe , eens een onlydelyke Fyn kreeg in een

rottige Kies, ftelde zeker Burger hem een Mid-

del voor, verzekerende dat hetzelve, voor zyn

eigen Oogen, de Wormpijes zou uitroeijen , die

in de Kies zaten , en daar door de Pyn op (taan-

de voet verligten. Ten dien einde nam hy zo

genaamd wit Maagde- Wafch , en dit gefmoltcn

zynde, doopte hy 'er drie Katoene Draaden in,

van een Vinger lang, maakende daar van als klei-

neWafchkaarfen , dewelkenhy, nog week zyn-

de, rykelyk met Zaad van WitBilfemkruid (_'*)

beftrooide. Toen zette hy ze allen op een Plank-

je onder Water, op dat de Wormpjes, die uit

de Mond vielen , te zigtbaarder zouden zyn , en,

wanneer de Kaarsjes aangeftoken waren , hieldt hy

'er het wydfte van een Tregter over , wiens Pyp,

met haar end , komen moeft aan de pynlyke Kies,

beweegende middelcrwyl de Tong zydewaards

om de Hitte van de Pyp te myden ,en zo te werk

gaande , dat de Rook alleen de Kies trof. Na een

weinig tyds verloop, zeid'de Burger, 'daar heb-

ben wy reeds één Wormpje, en niet lang daarna

verzekerde hy, dat 'er nog twee, en derhalve

drie, in 't Water gevonden werden. De Pyn
. hieldt toen een ige Dagen op: zy kwam weer

;

de zelfde Komedie werdt verfcheide maaien met

den

(*) Kyoscyamus albus,

VIII. Deel.
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den zelfden uitflag gefpeeld : wan c de Vyn ging

akyd over, en zulks, naar men meende, door

het uitfpringen van Wormpjes in 't Water. Maar,

dcwyl ik niet begrypen kon , dat 'er zo veel

Wormpjes in ééne Kies zouden zyn geweeft,

bekeek ik ze naauvvkeurig met den Lyder zelf,

en vond niets dan Zaadjes van Bilfemkruid. Dit

veroorzaakte een algemeene Spotterny; zynde

die Proef mifichien van Kleederen met Mot be-

zet, waar tegen de rook zelfs van 't Zaad van

gemeen Bilfemkruid en van Galnooten genoeg-

zaam kragtig is , op de Tanden overgebragt.

Dewyl ik befpeurde, dat de rottigheid van de

Kies de eenige oorzaak van de Kiespyn was in

onze Heer, zo liet ik, op dat hy verder zyn tyd,

die tot het drinken der Wateren beftemd was,

niet verzuimen mogte, naar myn gewoonte een

Wolletjc met Kruidnagelen- of Orégo Olie, voor-

zigtig, zonder dat het aan het Gehemelte of aan

de Tong raakte , in de holle Kies fteeken, en dit

heeft hem dikwils oogenblikkelyk geholpen. De
zekerfte Geneezing, cgter, van zulk een Onge-

mak is, gelyk iedereen weet, de rottige Kies uit

te laaten trekken , indien zulks van wegen de

zwelling en de gefteldheid kan gefchieden. In

dergelyk een Geval is aan eene Vrouw, die met

Opftyging gekweld en dikwils moeielyke Ver-

loifing gehad hebbende , hier door aan Zenuw-r

ziekten onderhevig was, het Galhanenim Para-

alfi
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celjï, niet Boomwol in de rottige Kies geftoken,

op ftaande voet dienftig geweeft.

Om kort te gaan , een iegelyk, die de van zelf

ontftaande Kiespyn te onderfcheiden weet van de

toevallige , en derzelver verfcheide oorzaaken,

gelyk een Geneesheer betaamt , met eikanderen

vergelykt en overweegt , zal daar door ligtelyk

een Middel vinden, naar 't zeggen van Hora-
tius,

Do/or qitoi Juafertt <$? Mens.

Want, met dien zelfden Latynfchen Digter,

Od't frofanum vulgus £f arceo.

Door profanum vulgus in de Geneeskunde ver-

ftaa ik de Kwakzalvers, die een zelfde Genees-

middel op alle Oorzaaken toepaffen: welk gebrek

in een groot deel van Duitfchland zeer verderf-

lyk is. En y indien men vraagen mogte, waar-

om ik dit Vertoog tot byzondere nuttigheid en

dienft van 't Menfchdom gefchikt heb, zal ik ant-

woorden met Phj:drus,

Nijt utile eji quod facimus, flulta ejl gloria.

Van Fritzlar naar Halls

gezonden , den 27 £L
Aug. 1758.

VIII. Deel. BÉ-



B E R I G T
WEGENS DE NATUUR

VAN DE

AMIANTHUS
O F

PLUIM-ALUIN,
door den Heer

T. N E E D Ii A M.

Lid der Koninglyke Sociëteit van Londen.

(Pbil. Transact. for 1760. Vol. LI. P. II. p. 837.

)

WAt de Geleerdheid betreft heb ik hier

weinig' by te doen , uitgenomen

een zonderlinge Ontdekking , die men onlang toe-

vallig hadt in een der Provintiè'n van Vrankryk

,

over de natuur van de Asbejl of Pluim-Aluin (A-

m'ianthu$.~) De Eigenaar van zeker Smelthuis, zy-

ne Ovens doende afbreeken , om dezelvcn te

herftellen , vondt een groote veelheid zodanige

Stoffe op den bodem , die aan alle de gevvoone

gebruiken van de natuurlyke Amiantbus vol-

deedt ,- 't zy door dezelve tot Linnen te maaken

of
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of tot Papier. In één woord ,-= met dit onderzoek

voortgaande, bevondt hy, dat zo wel deeze , die

hy uit zyn Smelthnis kreeg, als de natuurlyke As-

beft, niets meerzy, (zohy dit noemt,) dange-

kalcineerd Yzer , 't welk van zyne Z waveldeelen

is ontbloot , en dat hy , door het brandbaare

(Phlogipicum*) 't zy met deeze of de gegraven

Pluim -Aluin te vereenigen, dezelve altoos her-

ftellen kan in haaren eerden ftaat 3 van Yzer. Schynt

niet di^ met en benevens de ontdekking van ha-

va, Puimfteenen, Yzer in zyn volmaaktheid , en,

om kort te gaan , veele andere overgebleeven

tekens van Vuur in de meefte Gebergten , inzon-

derheid in alle de groote Ketens van Bergen, en

op een aanmerkelyke wyze in alle die onder de Li-

nie , welke de hoogden op den gantfchen Aard^

kloot zyn ; aan te toonen dat het drooge Land 3

met alle zyne verhevenheden , in den beginne uit

het Water gereezen zy, door de kragt van onder-

'

aardfch Vuur?

Parys, den 17 Mey 1760.

VIII. Deel. HET



HET

ENGELSCH OKTANT,
O F

HADLEY'S SPIEGEL-KWADRANT,

DOOR MIDDEL VAN EEN

ARTIFICIEELEN HORIZON

TOT EEN ALGEMEEN GEBRUIK BEKWAAM GEMAAKT,

Door den Helr

BENJAMIN M A R T I N.

(Zynde de Befcbryving boofdzaakelyk uit bet Engel/eb

vertaald, en met aanmet kingen vermeerderd door

W. A. W i l l e m s
5
te Middelburg in

Zeeland.')

^MmMMMMMÏÏ&'&WW®WW&WWWWWWgSi

DEwyl ik voor bet tegenwoordige geen an-

der oogmerk heb , dan de verbetering, aan

dit zo nuttig Werktuig gedaan , te kennen te

geeven , zo heb ik alleen maar dat gedeelte ver-

taald ,

(*) Die eene omftandigebefchryving van het gebruik des

Oktants begeert , zie de Philofopb. Verhandelingen, by I.

Tirion.tweedeDeels eerde Stukje, van pag 5 tot 32, en

de Wiskundige grondbeginfelen , waar op het ruit , kan

men
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taald, merkende, voor 't overige, het Oktant,

dat by ons ten volle bekend is, en thans by deZee-

vaarende voor het befte Werktuig, om op Zee

d,e Breedte te neemen
,
gehouden wordt , als

genoegzaam befchreeven aan (*).

Het Oktant gebruikende , beweegt men den

Index of Wyzer om deszelfs As. Indien nu een

zwarte regte Lyn in het grootfte Spiegeltje , dat

op den Wyzer ftaat, naauwkeurig in het middel-

punt van beweeging getrokken wordt , zo zal de-

ze Lyn dien As verbeelden , en bygevolg in ruft

blyven , terwyl de Wyzer wordt bewoogen.

Door deReflektiezal deze Lyn in het kleine Spie-

geltje , tot de Waarneemingen van vooren ge-

fchikt , door het Vizier heen onderfcheidelyk ge-

zien worden, en daar insgelyks onbewoogen bly-

ven.

Indien de Vlakte van het Oktant regtftandigis

op den Horizon , zo zal de As van beweeging e-

venwydigaandenzelvenzyn,en daarom degemel-

de zwarte afgebeelde Lynj in het kleine Spiegel-

tje , in alle Vertikaale ftanden ook daar aan even-

wydig. Menbrenge vervolgens ookhet middel-

punt van de verdeelde Boog regtftandig op den

Horizon, dan zal de zwarte Lyn in het Spiegel-

tje
?

men breedvoerig vinden in het Werk genaamd Volkomen

Samen/iel der Optica of Gezicbtkunde , door den Heer R.
Smith. Amfterd. 1753, bladz. 588.

VIII. Deeï,. K
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1

tjc., en in de vlakte van het oog van den Waar-

neemer , en ter zelider tyd evenwydig aan den

Horizon zyn. Derhalve is de gemelde zwarte

Lyn een b'eftendlgé Artificieels Horizon, boven

gemeld , waar door dit lnftrument van een alge-

gemeen gebruik wordt , zo te Lande als op

Zee.

Tot bekwaanief gebruik is dit famengefteld Ok-

tant geplaatlt op een Stander of Voet, voorzien

met een' Loodlyn of Waterpas ,
' om hetzelve

zeer naaukeurig PertfendïcüïaarXz Hellen doormid-

del van drie lyndraadige Koperen Schroeven, die

van onderen in den bodem' geplaatft zyn. Door

den Stander gaat een fterke Koperen Schroef tot in

het agterfte gedeelte van het Oktant, waar door

hetzelve
, geduurende de Waarneemingen , vaft

en ftevig gehouden wordt. Aan het bovenfte van'

den Stander is een Pyp of Buis vaft gemaakt, met

een bewceglyken Bol daarin, gelyk gewoonlykaan

een Afirolabium. Hier door kan het Oktant op

de zelfde wyze, en even gezwind , in een Lood-

regteh , hellende of Waterpaffen Stand gebragt

worden, naar dat men begeert ; en dus kan men

'er alle hoeken gemakkelyk mede afmeeten van bet

Toppunt tot aan de Kimmen , rondom den Ho-

rizon s en in alle fchuinfc Cirkels ; naar de volgen-

de onderrigting.

„ Behalve den Toeftcl , boven gemeld , is

„ het Oktant , daar ik my van bedien, en dat

„ van
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van twee Voeten Straals is, door B. Martin

tot London zelf of immers onder zyn opzigt

gemaakt , ook nog voorzien van een in Graa-

den verdeelde Horizontalen Koperen Cirkel, ge-

plaatft in het bovenfte gedeelte van den Voet,

door wiens midden de Stander gaat , aan

wiens beneden-kant een "Wyzer is, die langs

den gemelden Cirkel bewoogen wordt, en vvci-

ter of ftroever gemaakt wordt. Door middel

van dezen Wyzer wordt de Cirkel met het No-

nius -Plaatje van 5 tot 5 Minuuten verdeeld,

waar door men in een meeting van de Hoogte

op den Minuut , en in de Strcckboog op 5
Min. verzekerd is. In het midden , onder in

de bodem, regt onder den Styl of Stander is

een Kompas , waarvan de Naald zeer beweeg-

ryk is, draaijende op een AgaatenDop. Deze.

Cirkel is, insgelyks , aan zyn omtrek in Graai-

den verdeeld , en , even als de bovengemelde,

die omtrent 6 Duim hoogcr ftaat, met deHoofd-

9,
ftreeken getekend-

Om nu de Hoogte eenes Voor werps op 't Land

,

door middel van dien Art'if'ic'ieeïen Horizon , te vin-

den ; zo plaats het Oktant Loodregt op een ftevj-

gen Tafel, met de Boog benedenwaards ; maak

het vaft doorTiiiddel van de Schroef, die door den

Stander gaat, en breng het vervolgens door de

Loodlyn in een perpen diculaaren ftand ; beweeg

VIII. Deel. K a als-
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alsdan den Wyzer voorwaarts , tot dat men het

Voorwerp aan den Artificieelen Horizon gewaar

worde, in het kleine Spiegeltje, tot de Waarnee-

mingen van vooren gefchikt, het welk alsdan

evcnvvydig aan den waaren Horizon zyn zal. Op
deeze manier vindt men de hoogte eenes Voor-

werps door den Wyzer tot op een Minuut toe

,

•zeer gemakkelyk voor alle Voorwerpen, zoHe-

melfche als Aardfche ; doch wat aangaat de Zon

,

derzelver hoogte kan men ook afmeeten , zonder

door het Inftrumcnt te zien. Het Vifier , naa-

melyk, heeft aan de binnenkant een Yvooren Plaat-

je, langs welks midden een zwarte regte lyn

getrokken is , evenwydig aan den Horizon
, gaan-

de juift door de Gezigtpunten: als men dan den

Wyzer beweegt, ziet men de fchaduwe van den

/irt'ific'ieekn Horizon op het Vizier-plaatje, die, zoo

wanneer dezelve met de zwarte lyn op het Vi-

fier famenloopt, de Zons hoogte boven den Hori-

zon aantoont. Op deze wyze kan men het oogen-

blik waarneemen, wanneer de boven- of onder-

kant van Zon of Maan den ' Artïficieeïen Horizon

raakt, en daar door den tyd des overgangs van de

geheele Schyf op alle hoogten , 't welk van groot

nut is in de Sterrekunde.

„ De Hoogtemeetingen, met dit Inftrument

gedaan , zyn zoo naauvvkeurig als 't vallen kan

en omtrent Zon en Maan zoo gemakkelyk als

s> men zou begecren ; dog ten aanzien der Sterren

is

5?

53
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„ is het vry wat ' moeielyker ; want men moet

„ al heel fcherp zien , om Jupiter of Syrius in den

„ Artijicieelen Horizon te brengen, en wat aanbe-

„ langt Aheöaran 3 deze is niet wel, zonder het

„ Spiegeltje eenigermaate te verlichten , zigtbaar.

„ Zulks is ligt tebegrypen,om dat niet alleStraa-

„ len , van de Voorwerpen komende, door het

„ Vilier gaan : welk gebrek men zoude kunnen

„ vergoeden , door byvoeging van iets anders*

„ doch hier van nader.

Om de Hoeken te meeten van Voorwerpen,

die Oeneden den Horizon zyn, zo keer het Ok-

taht om , met de verdeelde Boog na boven , maak

hetzelve door middel van de Schroef vaft , als

gemeld is , en verplaats de Loodlyn. Dus

zal men 'er even gemakkelyk en zeker mede

te werk kunnen gaan , als in het meeten van

Hoogten-

Merk aan: dat men, in alle gevallen, AenArtifi^

cjeelen Horizon moet aanmerken als een Lyn, gaan-

de door het Oog, evenwydig aan den Horizon,

en daarom dient de Hoogte van het Oog bo-

ven den Horizon of by- of afgedaan te worden

in het neemen van Hoogten of Diepten , op

even de zelfde manier als met de gewoone

Kwadranten.

Om Horizontaak Hoeken te meeten , zo plaatft

men dit Werktuig evenwydig den Horizon , of

zo na als doenelyk is , wyl in dit geval zulk e&-

VIII. Deel. K 3 n<?
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ne naauwkeurigheid niet vereifcht wordt; dan zal

de bovengemelde ArtificieeU Horizon een alge-

meene Perpendiculair worden. Indien 'er dan

eenige Voorwerpen zyn, gelyk A, B, C, D,
welker hoekfe Affanden men weetenwil, zogaa

dus te werk : men brenge de algemeene Perpendi-

culaar in het Spiegeltje
'

9 met het eerfte Voorwerp

A aan de flinkerhand in één, en zet het Oktant

valt; beweeg dan den Wyzer , tot dat het Voor-

werp B in die zelfde Lyn gezien worde ; zo

vindt men de grootte van dien Hoek op de Boog

tot op één Minuut. Op deeze manier voortgaan-

de , brengt men de andere Voorwerpen C en D ,

in de Artificieels Perpendiculaar , en haare Af-

fianden van A ziet men als vooren. Indien D
meer dan 90 Graaden , en C minder ware , zo

maak de Schroef aan de Pyp los , en draay het

Oktant tot dat het Voorwerp C naauwkeurig in

de Perpendiculaar \s^ en meet dan den Hoek tus-

fchen C en D,als vooren; deeze, geaddeerd tot den

Hoek van A en C, maakt den Hoek van A enD.

Op die wyze wordt alles gemeten , gelyk met de

Theodoïttcn , doch vry veel naauwkeuriger.

„ Dat men met een Oktant zeer naauwkeu-

„ rig Horizontaal mectenkan, heb ik by bevinding

9, door het examimeren van de Oktanrcn voor

„ de Ooftindifche Kompagnie, het geen ik met

,, mynen Vriend , den Examinateur der Stuurlie-

„ den, Daniël Pruymelaar, me efl: altoos heb ge-

„ daan.
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daan. Ik zoude hetzelve de voorkeur geeven

van alle Aftrolabhtms : doch hier toe is juiftdie

Artificieels Perpendicuïaar niet noodig , want

men heeft maar, door het onverfoeliede Glaasje

naar het Voorwerp A aan de flinkerhand zien-

de, ondertuiïchen den Wyzer te verfchuiven,

tot dat het Voorwerp B met hetzelve in ééa

regte Lyn zy ; het geen met eenige oefe-

ning , door het Inftrument een weinig meer

of min hellende te houden, gemakkelyk ver-

„ rigt wordt.

De wyze , om zig van dit Oktant op Zee te

bedienen, is als volgt. Behalven dat men hetzel-

ve op de gewoone manier kan gebruiken , zo met

Waarneemingen naar de Zon toe , als van de

Zon af; door het van den Stander los te maaken

en in de hand te houden : zo zoude men het ook

op de volgende wyze kunnen bezigen. Maak
aan den Maft van het Schip een zwaare Yzeren

Staaf vaft, aan welker end, door middel van een

Gimbol, een Slinger wordt gehangen. Indien de

Bol zwaar en de Loodlyn drie of vier Voet lang

is , zo is het beter. Aan deze Loodlyn wordt

het Oktant gevoegd, en daar door geduurig regt-

ftandig gehouden. Onderftel dan een Schip in

een Haven leggende, met Hoogten, Rotzen en

Huizen omringd ; zoo dat men , 't zy naar de Zon.

toe of van dezelve af, geen Horizon zien kan : in

zodanig een gevalkan men 'er zig op de gewoone
VIII. Deel, K 4 wy-
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wyze niet van bedienen 3 maar door middel van

den Artificieelcn Horizon wordt de Hoogte van de

Zon op deze wyze genomen. Keer het Ok.tant,

aan de Loodlyn vaft gemaakt zynde, naar de Zon.

toe, en beweeg den Wyzer ,totdat de afgebeel-

de Artificieels Hor/zon met de Horizontale Linie
^

op het Yvooren Plaatje aan de binnenkant van

het Vifier door de gezigtpunten getrokken,, fa-

menloope : dus heeft men de Zons hoogte, gelyk

reeds boven gemeld is. Wederom , in dyzig of

miftig Weer , wanneer de Zon niet doorfchynt ,

en men geen Horizon , maar wel de Zon , met

gemak zien kan , zoo kan men dezelve even naauw-

keurig waarneemen , als op de gewoone ma-

nier.

Deze Oktanten kunnen ook op een andere wy-

ze worden famengefteld , om op Zee de Hoog-

ten van de Zon of Sterren te neemen, wanneer

men geen Horizon zien kan. Ik heb dezelven aan

verfcheide Liefhebbers en Kenners haten zien

,

die zulks eenpaarig hebben goedgekeurd, en waar

aan ik 'er reeds een goed getal verkogt heb , van

6 Duim tot twee Voeten ftraals.

„ Aan het Oktant zoude men zeker nog veel

„ kunnen verbeteren , maar voor al en boven al

9, is noodig het aanvoegen van een Verrekyker-

„ tje, ter plaatze van het Vizier, waar van het

„ Voorwerpglas zy een bol Glas van twaalfDui-

„ men Brandpunt, en agt-en-twintig Liniën o-
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„ pening, en het Ooggias een boJGka van vyf

„ Duimen brandpunt, en een opening van vier

„ Liniën. Dit Kykertje zal wel het Voorwerp

„ flegts twee en een halt maal vergrooten, maar

„ egter een Veld van tien Graaden vertoonen.

„ Het meerdere Licht , dat men hier door hebben

„ zal,ftelt den Waarneemer inftaat, om altoos.

„ Hoogten van vooren te neemen , om dat men
„ hier door den Horizon onder de Zon door zien

„ kan, daar men anderzins, by de minfte dy-
zigheid op Zee , zyn toevlugt neemt tot de
Waarneemingen van agter, 't geen abfoluuc

moeielyker, en met dit Inftrument niet zo vol-

„ komen is. Met dit Kykertje zou men zelfs de

hoogte van een Ster van de derde grootte kun-

nen meeten, behalven dat zulks niet noodigis.

Dus toegefteld , zoude hetzelve zeer gefchikc

„ zyn om de afflanden der Maan van de Vaftc

„ Sterren of van de Zon te meeten , en daardoor

„ op Zeedie lang gewenfehte Lengte te bekomen:

„ waar omtrent zo keurige Waarneemingen zyn

„ medegedeeld door wylen den beroemden Abt
„ de la Caille in zyn e Ephemerides des Moiive-

„ mens &/*ƒ«, Tom. V, te Parys uitgegeven in

„ 't Jaar 1755 , waar uit men die Manier zeer

„ naauwkeurig in 't Nederduitfch vertaald , en ge-

„ bragt heeft in het IV Deel deezer Uitgezog-

„ te Verhandelingen, bhöz. 495, enz. In het Kort

„ Begrip van den Heer Bouguers Traite deKavi-
VIII. Deel. K 5 g**
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gation, door den Heer DELACAiLLE,nietlang

voor zyn dood, te Parys Anno 1760 uitgege-

ven , is deeze Manier nog meer opgehelderd ,

en dewyl men, in de ConnoiJJante des Tempsvan

1761 en 1762 , dezelve ook getragc heeft ge-

makkelyk te maaken , zo meen ik gegronde

hope te hebben , om te vertrouwen., dat men

in 't korte de Praktyk daar omtrent zo ver

brengen zal , als men zig nooit te vooren zou

hebben kunnen verbeelden : doch naauwkeuri-

ge en bekwaame Inftrumenten zyn daar toe ten

„ uiterfte noodzaakelyk.
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WAARNEE MINGEN
OMTRENT DEKOUDE
VAN DEEZEN

WINTER
T E

P A R Y S,

Gedaan in 't Kollegie van Navarre,

Dooit den Heer

B R I S S O N,
Lid van de Koniiiglyke Alademxe der Weetenfchappen.

{Uit een Briefvanden 25 Maart 1763 , aan Doktor

M. Houttuyn, te Amfterdam.)

HEt begin van de Maand November is alhier

zeer veranderlyk geweeft : dan eens was
de Lugt betrokken , dan eens helder : maar om-
trent het midden klaarde de Lugt geheel op en

is tot aan 't end van die Maand helder geblee-

ven. Men hadt egter, geduurende drie Dagen,
Miftig Weer, naamelyk den 22 , 23 en 24: waar-

VIII. Deel. na
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na de Lugt met eenige Wolken bezet raakte en

men kreeg een weinig Stofregen. Ook kwam 'er,

den 28, een tweede zwaare Milt, die niet ver-

dween, dan 's nagts tuffchen den 29 en 30 dier

Maand. In 't beginvan December hadt men,

op nieuws, nu en dan, Miltig Weer. Den 10

begon de Vorft,en duurde zonder ophouden , tot

den 28 jfanttary daar aan volgende , maar zy wierdt

niet ftreng voor den 25 Decem er, en ledert dien

Dag, tot dat zy geheel overging , is de Lugt taa-

melyk helder geweeft; uitgenomen eenige Vlaa-

gen-van Mift, die by herhaalingen gekomen zyn,

in den loop van den Maand January. Het maakte

doorgaans ftil Weer , en de Wind heeft zig ge-

duurig in de ftreek van 't Ooften tot het Noord

-

ooften gehouden.

Op Uw verzoek zend ik hier de Waarneemin-

gen, die door my, in 't Kollegie van Navarre,om-

trent de Lugtsgefteldheid in 't werk gefield zyn.

De Schaal van myn Barometer is verdeeld naarde

Voetmaat van Parys , en de Thermometer, dien

ik

(*) [Tot meer gemak in Heezen , kan een Liefhebber

der Natuurkunde gebruik maaken van het meergemelde

Tafeltje tot Vergelyking der T hermom, ter -Schaalen, Pl.

XXXIV. in hc,t V. Deel d, ezer Uitgezogte Verband, vol-

gens de aldaar, bladz. 140, aangeweezene Manier. En
wat de Voeten betreft , kan men ophelderine vinden

in het IV. Deel, bladz. 141 , alwaar in de Plantekening

gezegd is, dat 31 Engelfche Duimen nagenoeg met 29
Paryflche Duimen overeenkom ftig zyn : want de Voeten

ftaas
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ik gebruikt heb , is die van den Heer Reaumur^

waarvan de o overeenkomt met den trap van be-

vriezing of het punt van Vorft^ dat is met de 32

Graadén op de Thermometer van Vahrenhh\ en

de trap van Kookend Water 80 Graaden tekent

,

zynde 111 Graaden van "Fohrenfoit: zodat één

Graad volgens Rgaumur, met 2+ Graaden op de

Schaal van Fahrenheit overeenkomftig is. Men
kan dus gemakkelyk myne Waarneemingen , met

die te Amfterdam gedaan zyn, vergelyken (*_).

ffiaarneemwgen te Parvs.
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WAARNEEMINGEN
omtrent de

f

LüGTSGESTELDHEID te AmSTELDAM,

in Februaty 1763.



WAARNEEMINGEN
omtrent de

LüGTSGESTELDHEID te AüSTELDAM,

in Maart 1763.



WAARNEEMINGEN
omtrent de

ZIEKT EN
T E

AMSTELDAM,

In de Maanden jfanuary , February en Maart ,

des Jaars 1763.

DE Koude is
,
gelyk uit de voorgaande Waar-

neemingen blykt , te Parys in de

Maand December {tieriger en de Vorft langduu-

riger ge weeft , dan hier ter Stede. Den 29

van die Maand hadt men 'er zelfs een grooter

trap van Koude, dan wy gehad hebben op den 12

jfanuary daar aan volgende , toen het te Parys

veel minder koud is geweeft. De Barometer

heeft veeltyds een weinigjehooger te Parysgeftaan,

dan hier ; doch het verfchil is zo groot niet , of

men heeft in een zelfde Stad wel dcrgelyke; even-

wel, 't geen Parys hooger legt boven de Opper-

vlakte der Zee, vergroot dit verfchil, 't welk men
aan de meerder zuiverheid van den Dampkring al-

daar zal moeten toefchryven.

In geen vergelyking, ondertuiTch.cn , kwam de

.

'

grootfte
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grootfte trap van Koude dien wy hier en te Parys

gehad hebben s zynde omtrent 12 Graaden boven o
op de Thermometer -Schaal van Fahrenbett, by dien

te Weenen, alwaar de Kwik, den 29 December
,

's morgens ftondt op <5 Graaden onder o ; zo dat

het daar omtrent agttien Graaden kouder geweeft
is , dan alhier. Ook meldt men van Hamburg,
dat het Ys aldaar van ongelooflyke dikte was. Hier
bevondt men hetzelve omtrent anderhalf Voet op
fommige plaatfen. In 't jaar 1709 was de Vorft,
hier. te Lande, drie Voeten in het Aardryk door-
gedrongen (*) ; dat wy thans niet opgemerkt heb-
ben , vindende het Hel maar anderhalf Voet diep.

De aanhoudende Droogte, die wy in December en
jfanuary hadden, veroorzaakte, inzonderheid in de
laatftgemelde Maand , een groot gebrek aan Water
in deeze Stad. Veele Menfchen behielpen zig

,

derhalve, met Water van Ys. De Schotfen wer-
den , ten dien einde, aan (lukken geflagen ; de
binnenftc heldere brokken , zo klaar als Kryftal,
op 't Vuur gefmolten. Dit Water, zelfs van
Zee-Ys, uit het midden van 't Y gehaald , was
gebruikbaar ; het fchuimde met Zeep, gelyfc Re-
genwater

, en 'er was geen Zoutigheid aan te proe-
ven. Wy hebben zelf 20 Oneen van zulk Water
uitgewaalèmd

, en 'er naauwlyks een Scrupel of 20

Grei-

(*) Mus se he nb koek, Comp. Pbyf. Exper. J.eid. 1762
p. 177.
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Greinen Zout uit gekreegen , daar in het Zeewater

gerekend wordt een veertigfte Zout te zyn (*), dat

is een half Once in de twintig.

Ziekten zyn 'er , in de gemelde Maanden , niet

van belang geweeft, die men aan de gemelde Om-
ftandigheden kon toefchryven. Egter heeft men

gehad veele remitteerende Koortfen ea RhenmatiekG

Kwaaien : waar omtrent aanmerkelyk is , dat de

genen,' die met Jigt of Podagra gekweld zyn, daar

aan fterk gelaboreerd hebben. Ook zyn 'er Slaapziek-

ten geweeft, waar aan verfcheide bejaarde Men-

fchen zyn geftorven ; zynde het Bloed ,by de Ader-

laating, als ontbonden.

Het Weer veranderde met den Dooy,en wierdt,

in February zelfs , by uitftek zagt naar den tyd ; doch

in Maart hadden wy wederom een verheffing van

Koude.

(*; Bozim.Cbtm. Tom. I. p. 552.



VERDEDIGING
van den Heer

ALB. van HALLER,
TEGEN DE ZW A A RI G HE D E N

van den Heer

ANT. de HAEN*
OMTRENT HET STELZEL

VAN DE

AANDOENLYKHEIDen gevoeligheid

DER

LICHAAM SDEELEN.
(Excerpt. Helvetk. Ann. 1761. Tom. 111. p. 109.)

&$%«»«$-»«»«««&
Ntet zonder frherte, zeer vermaarde Haë<-

nius, heb ik uwe zogenaamde Zwdarig*

heden, omtrent het n'ieitwmodijche Stelzel van de Gt-

veel'tgheiden Aandoenlykhetd^}
,
gelezen * die gy ifi

den

(*> [Men oordeelde niet ondienftlg van dit Vertoog ge-

bruik te maaken, om dat hetzelve als tot een Befluit er*

Slotvonnis kon flrekken op de Gefchillen, die 'er onlangs

óver dit Onderwerp geweeft zyn : gelyk omftandig is aan-

getoond in het I. Stuk der Natuurlyke Hijiorie, volgens

het Samenftel van den Heer Linn^üs, hladÉ. 60 en.

tervolgerts.
]

VIIL Desl. M



i66 Het Stelzel der Aandoenlykheid en

den aanvang des Jaars 1761 aan 't licht gegeven

hebt. Ik heb U bemind, zeer vermaarde Heer:

ik heb U al den lof gegeven, die in een Man van

groote verdiende plaats kan hebben: daar van heb

ik. thans geen anderen dank , dan dat ik door U in

een Werk daar toe in 't byzonder gefchikt en met

zulk een Schryfftyl aangevallen worde, dien Gy
zelf bekennen zult , harder te zyn en dubbelzin-

niger, dan het gemeen gebruik gedoogt (V). Het

is bitterer van zodanigen benadeeld te worden,

die men bemind, die men onder zyne Vrienden

geteld heeft: 't is fchadelyk een Vriend te ver-

liezen , doch erger dan dit verlies , hem te on-

dervinden een Vyand te zyn.

Gy zegt, evenwel, zeer vermaarde Man, dat

U de Waarheid te verdedigen ftond: dat Gy ,om

die te befchermen , door uw Geweten verpligt

waart (T) : Gy ontkent op uw Sterfbed meer

wroeging te zullen hebben, dan van het nalaaten

der wederlegging van eemgen tmsiïag 'm de Genees-

kunde. Laat ik eens opregt met U handelen, zon-

der bitterheid, en op zulk eene Schryfwyze, als

ik wellichte dat met my te werk gegaan werde.

Ik meen , dat wy verpligt zyn de Waar-

heid te leéren , en dat het in een Eerlyk: Man
een zeer zwaare Misdaad zoude zyn , indien hy

het

(a) Zit de Prtsfatio. Ik breng daar toe den bynaam van
herugt, die pag. 150 aan myn Werk wordt gegeven; waar

van de haacelyke betekenis den vermaarden Man onbekend

zal zyn geweefl:; niet waar

Quod



Gevoeligheid verdedigd door A. van Haller. 167

het tegendeel geloofde van het gene hy fchreef.

Ik begryp ook, dat dikwils, en inzonderheid

van de genen, die de Konft in haar geheele uit-

geftrektheid voordraagen, niet gemyd kan wor-

den, dat zy in 't een of ander, zelfs van Lui-

den van groot Gezag, verfchillen, en genood-

zaakt worden dit verfchillen d Gevoelen te ver-

breiden. Maar., dat Gy, God vrugtïgheids- hal-

ve, verpligt zoudt zynUaan te kanten tegen alle

Dwaalingen: wilt Uzo groot een laft niet opleg-

gen, vermaarde Haenius, die te zwaar zou

zyn voor uwe Schouderen, al zyn ze nog zo fterk!

Het getal der Dwaalingen is te groot , om wel-

ken zelfs maar even aan te roeren, noch uweLeef-
tyd, noch de ledige Uuren, die zekerlyk van U
aan gewigtiger bezigheden toegewyd zyn, niec

toereiken zouden kunnen. Ziet gy niet , als

't U een Dwaaling fchynt, 't welk by my de

Waarheid is; dat door uwe nieuwe en ongehoor-

de verpligting de verwarde ftaat van Hobbes door

het^geheele Gemeenebeft der Geleerdheid zig ver-

fpreiden zou : dewyl Gy tegen allen en allen te-

gen U de Wapenen zouden opvatten , en dat ie-

der Geleerd Man met allen zou te ftryden hebben.

My belangende, ik ben van een geheel tegen-

ftrydig Geloof. Als ik eenige wroeging op myn
Sterf*

Qtied Maebus feret, aut Sicarius, aut aliequin

Famefus. Horat. Sutyr. IV.

(i) In de Voorrede.
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i68 Het Stelzel der Aandoenlykheid en

Sterfbed had , zou het zyn , van mynen Naaften

niet bemind te hebben, 't welk het merg is van

den Godsdienft: van den Naam en 't Belang bena-

deeld te hebben van Luiden, die aan het Gemee-

nebeft nuttig zyn ge weeft. De ecnigfte Loon

van onzen Arbeid is, byna, eene billyke agting

van onze Landsgenooten en van onze Eeuw.

Zulks een Man te ontrooven, die zonder iemand

te benadeelen zig afflooft, en wel, om dat hy

een weinig Dwaaling onder de Waarheid ge-

mengd hebbe: dit fchynt my dermaate te ftryden

met deGeboden vandenGoddelyken Wetgeever,

dat ik geen andere Misdaad zorgvuldiger meen

te moeten fchuuwen.

De laft der Dwaaling is te minder zwaar, om
dat wy 'er onzes ondanks in vervallen. Indien,

egter, op myn Sterfbed eenige Dwaaling my een

bittere wroeging veroorzaaken zoude
, geloof ik

niet dat het die van een ander, maar myn eigen

Dwaaling zoude zyn. Nu geef ik U in beden-

ken , of Gy niet, door het gevaar van de Natuur-

lyke Kinderpokjes te verminderen , en dat der

Inge-ente te vergrooten (c) : door deGeerftpuift-

jestoetefchryven aan een verhittende Geneezirigs»

wyze, welke , fchoon onder ons Landvolk ge-

meen , egter nooit Geerftpuiftjes veroorzaakt : door

met dezelven een zeer verfchillende Ziekte der

Ge-

O) [Zie het VII. Deel deezer Uitgezogte Verhandelin-

g:n, bJadz .149, enz ]
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Gevangenhuizen te verwarren
; ja op meer an-

dere manieren en met het grootfte gevaar der Pa-

tienten, gedwaald hebt (V). Alle die Dwaalin-

gen vertrouw ik dat U de dood niet eens bitter

zullen maaken : my zullen ze zekerlyk zelfs niet

in gedagten komen, hoewel ik vaftelyk voorge-

nomen heb, dezelven nimmer te wederleggen,

en hardnekkig weiger, aan dien van U zogenaam-

den Pligt te voldoen.

Hier komt nog by, dat Gy zekerlyk als Reg-
ter zitten wilt, zonder de Bewysredenen , die

'er voor en tegen de Zaak zyn, te hebben over-

woogen. Gy hadt myn eerfte en tweede Ver-

toog over de aandoenlyke en gevoelige Lighaams-

deelen gelezen ; 't is waar : maar bovendien hadt Gy
nog veel andere Stukken moeten leezen. Gy
hadt moeten zien, wat 'er in F abri raccoha^

van dejaaren 1757 en 1759, aan 't licht gegeven

ware , als ook het gene ftaat in de drie Stukken der

Memoires fur les Part/es Jenfibles & irritables, die

te Laufanne in den aanvang des jaars 1760 zyn ge-

drukt. Dan zoudt Gy ontdekt hebben , dat meeft

aile uwe tegenwerpingen reeds van anderen voor-

gefteld , en 't zy door myne Vrienden 3 of door

my zelven, wederlegd waren.

In 't byzonder zoudt gy dan hebben gezien , dat

ik

(<0 Vergelyk het Pojlfcript. van den vermaarden P r i n-

clf., agter den laatften Druk van zyn uitmuntend Werk
de Morlis Miliaribus,
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ï7o Het Stelzel der Aandoenltkheid %&

ik al van overlang klaag, wegens Proefneeminget*

in 't wilde gedaan , waar door men , uit de Pyn-

lykheid. van een niet bepaald Lighaamsdeel, tegen

de Ondervindingen, die in een bloot gemaakt en

van anderen afgefcheiden Deel gefchied zyn, re-

deneert. Gy zelf egter fteltj zeer dikwils, zul-

ke twyfelagtige Proefneeraingen voor. Ik zeg

dat het Buikvlies (Peritonaum ) a wanneer het

wegens een Breuk wordt doorgefneeden , onge-

voelig zy («). Gy brengt hier tegenin, dat 'er

een Man is geweeft , waar in men geen andere

oorzaak van de Kolykpyn ontdekken kon, dan een

kleine Verfterving {Gangrana') van het Buikvlies.

Even als of , in zulk een verwarde en haaftige

Ontleding, welke 'er by het openen van des Pa-

tients Lyk gebruikt werdt (ƒ)., de gebreken

van alle de Ingewanden naauwkeurig onderfchei-

den konden worden. Maar , bovendien , heeft

de zitplaats van de Pyn kunnen zyn in de aller-

kleinfte, voor uwe Oogen onnafpoorlyke deeltjes,

en in de fcherpheid , welke de Zenuwen geprik-

keld heeft , die door U niet eens zyn opgezogc

,

(<•) Conf. Heuermanni Exp. 15, 17& Caldami
Exp. 17.

(ƒ) Pas- 51.

(g) [Zie hier van omftandig in het I. Deel deezer

Üitgezogte Verhandelingen , bladz. 519: als ook ten opzigt

van dit en 't volgende, doorgaans; de Vraefneemingen van

den Heer A. van Haï.ler, omtrent de Gevoeligheid der Lig-

baamsdeelm; aldaar voorgedragen op bladz. 505«5a6\J
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of in de fpanning., welke door 't fterven verdwee-

nen zy. 'cis, inderdaad, niet betaamlyk, dat

men op zekere en openbaarc , in het geziene en

aangeraakte Buikvlies in 't werk geftelde Procf-

neemingen, tot tegenwerping anderen inbrenge,

die louter ontkennende zyn.

Even zo hebt Gy met my 'gehandeld omtrent

het dikke Herfen vlies (T)ura mater). Ik had het-

hetzelve inBeeften, en in de Menfchj ongevoe-

lig gevonden (g) ; het zelfde hadden ook veele

voornaame Mannen waargenomen (^): zy hebben

het geheel bloot leggende aangetast: zy hebben

gezien dat het Werktuig, waar mede het door

den Heelmeefter werdt geraakt
,

ja zelfs het

fchraapen en doorfnyden,van den Lyder niet ge-

voeld werde. Gy brengt daar tegen in, datGy,

na zwaare Hoofdpyn
,
geen ander gebrek gevon-

den hebt , dan Aneurysmata der Slagaderen van

de Dura mater (7). Meent Gy dan , wanneer

Gy iemant opende die na fcheele Hoofdpyn ( He-

micrania) geftorven was, dat Gy een gebrek zoudt

vinden in de Herfenen ? Het Ongemak heeft zyne

zitplaats , zekerlyk , in de BekleedzelendesHoofds

en de onderleggende Zenuwen: hier door worden

de

(/>) Te weeren Zinnius, Verna, Fontana, Ghsne-

eus , Lyf - Arts van den Koning van Poolen ,en anderen , als

ook onlangs de Heelmeefter Ricou, myn Buurman , in een

Vrouw , welker dikke Herfenvlies hy een en andermaal

gefchranpt en gefneden heeft.

(*) Pag. 40, 41,
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I7ft Het Stelzel der. Aandoenlykheid ew

de Spieren der Oogen ftuipagtig getrokken en de

aangeraakte Hooidilaapen doen zeer. Uit menig-

vuldige eigen Ondervinding kan ik dit verzeke-

ren. Daarom heeft 'er geen gebrek plaats in het

dikke Vlies, noch in de Hcrfenen zelf: want die

Fyn, fchoon zeer hevig zynde, bedaart van zelf

en gaat zonder eenig overblyfzel, ja zonder eenig

Geneesmiddel, over. Zult Gy door eene Ont-

leding , die in zeer weinige Uuren volbragt

wordt, het Zenuwtje kunnen vinden, dat, na

bet ftryken van de Staar , zo onverdraaglyke Pyn

lydt in het Oog?

Op dergelyke manier hebt Gy overal met my
gehandeld. De' Deelen , welker Gevoeligheid

door my ontkend wordt, hebt Gy nimmer bloot

aangeraakt, om dus te zien dat zy gevoelig wa-

ren ; maar Gy hebt het Gezag bygebragt van an-

deren, tegen Proefneemingen Denkbeelden ge-

opperd en breed verfpreidc Pynen, welker zit-

plaats, op geenerley wyze, te bcpaalen is tot ee-

nig byzonder Lighaamsdeel. Ik heb met eigen

Oogen gezien, 't gene ik verhaal: Gy hebt ge-

lezen ,niet 't gene ftrydig is tegen 't myne,maac

't gene Gy, door Uw Vernuft, tra^t tegenftry-?

dig

00 Pag. 53.

(O Pag. 64, 6$.

(?n) Pag. Si.

(m) Doorgaans, inzonderheid naar 't end toe.

(•) [Ik volg woordélyk den Heer A. van Hallsi,
die tot bewys bybrengtj Gaubiüs. Pathol. pag. 71, 72,

74:
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dig te maaken. Niet tegenftaande zulks, durft

Qy rnyn Gevoelen als ongerymd alichildcren (J£).

Even verward is het geneGy uit de Beenvree-

ting (Caries) tegen de Ongevoeligheid van het

Beenvlies bybrengt (/). Geene kwetzing van

het ontbloote, ten minfte niet van 't zuivere Been-

lies QFenojïeum^) wordt door U genoemd; maar

een Beenbederf, dat de Zenuwen, op het Been-

vlies leggende, of die naar diep gelegen Spieren

gaan, verknaage (jn). Aangaande 't Been zelf

wordt geen bewys gevonden.

Gy legt my ook te laft, vermaarde Haenius,
dat de beroemde Heer Tissot een al te gunftig

Qordeel geveld heeft over myne Zaak («): doch

Hy is het niet alleen, maar ook Caldanus.,
Cigna, Petrinius, en verfcheide anderen, ja

de geheel? Leidfche Univerfkeit , welke thans

op het Grpndbeginzel der Aandoenlykheid haar

Onderwys in de Geneeskunde bouwt (o). De
Opperde, naamelyk, van die Kweekfchool ; de

in Verftand, in Zeden en Geleerdheid, doch inzon-

derheid in een ervaren Fraktyk uitmuntende Gau-
Blus, erkent myne Stellingen daar o.mtrent,verfchil-»

lende alleenlyk daar in, dat hy faNatura irritabilis

bree-

74: Winter: de Bikker <& Vita. pag. 47, 69; vak
Gkuns de Vita. Man de Natura bumap.a. p. 10. &c„
['t Gevoelen en de Leerwyze van wylen den Hoogleeraar
Fr. Winter is duideiyk voorgeileld in J Lipsii Dis»

fert inaug. de Irrüabüitate & M. PIouttu ïm DilT. Spas*

t^olo.Tica inaugurali.1
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174 HET Stelzel der Aandoenlykheid en

breeder uitgeftrekt meent te zyn, dan ik, wien

Gy over de Uitvinding , als een kwaade Zaak

,

befchuldigt.

Laat Tissot te veel gezegd hebben , zo ik het

maar niet heb gedaan, en dat ik het niet gedaan heb

blykt,dewylGy niets, ja geen enkel Woord,My
daaromtrent ontvallen,bybrengt. Haat Gy my daar-

om, dat anderen my te zeer bemind hebben? Hoe
veel billyker wasTAYLOR, die, klaagende over

de verdrukte Eer van zynen Glissonius, de

Woorden mynes Vriends van de mynen onder-

fcheidt QO; daar niettemin Glissonius Au-
theur was van de Aandoenlykheid (Irritabi/itas)?

Maar, Gy moed niet gepreezen willen zyn, zult

Gy zeggen. Gy moeit de Loftuitingen verdon-

keren ! Veelen heb ik 'er: ontken dit niet, want

ik zou U gemakkelyk zulks bewyzen kunnen:

veele Loftuitingen , zeg ik , heb ik uitgefchrapt,

in die Schriften, welken door myne Handen ge-

gaan zyn, van Fontana, Caldanus en an-

deren. Toen de Voorreden van Tissot aan 'c

licht werdt .gegeven , heb ik die door een lang-

duurig afweezen niet gezien : anders zou ik mis-

fehien dien braaven Man verzogt hebben eenige

dingen daar uit te laaten. Braak thans Uwe gram-

fchap uit tegen Tissot.

Niets

(p) In Orat. Anniv. Harveijana.

tq) Pag. 151.

(r) Ratio Med. IV. p. 222.

(s) [De beroemde Hoogleeraar Albinüs, te Lei-

den,
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Niets is, in deeze geheele Zaak, myn fchuld:

maar eenige fchuld legt op U. Gy doet my open-

baar Ongelyk aan. Gy zegt, dat ik myne Wee-
tenfchap verfchuldigd ben aan myne Leermeefters

te Leiden, inzonderheid aan Boerhaave (^),

en het blykt in alle opzigten , dat Gy daarom op

my verftoord zyt, om dat Tissot de Leidfche

Akademie niet hoog genoeg gefchat heeft in een

Zaak, waar omtrent onze Leermeefters niets in,

't byzonder gezegd hebben , de Aandoenlykheid

en Gevoeligheid naamelyk.

Geen Sterveling : (vergun my deezen uitftap)

Gy zelfH a e n 1 u s niet , die heiJchanJelyke Dwaa-

lingen genoemd hebt, welke van Boerhaave
•waren begaan Qr) : geen Sterveling, zeg ik, heeft

poit menigvuldiger en ftandvaftiger uitgeweid in

den Lof van zyne Leermeefters, en derzelver

Naam, ook als hy van een verfchillend Gevoelen

was, kragtiger verdedigd, en met meer naauw-

gezetheid vermyd, iets aan zig zelf toe te fchry-

ven 3 't welk hy hun verfchuldigd ware (j). Mag
't daarom niet het Myne zyn, 't geen ik anders

dan deeze Mannen, 't geen ik meer gezien heb?

Gy dwingt my de Waarheid te zeggen , die ik

liever had willen verzwygen, om van my zelf

Biet te fpreeken ! Ik was nog geen zeventien Jaa-

ren

den , fchynt daaromtrent van een ander denkbeeld te

zyn : men vergelyke zyn winnet. Academie. Lib. V. Leidse

I76i.T
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ren oud toen ik te Leiden kwam (0 , en ben 'eF

van daan vertrokken ,
gaande in myn negentien-

de (ïO- Zes Menfchclyke Lyken heb ik by Al-

binus gezien, waar van een door my alleen, met

J.
Godofr. du Bois, is ontleed geworden,

wegens de Ziekte van Albinus.

Ik heb Albinus de Spieren en de drooge

Beenderen zeer netjes zien vertoonen: maar bo-

vendien geen Zenuwen , Vaten , noch verfche

Beenderen, noch ook eenige Befchryving der In-

gewanden door Winslow, noch eenige andere

Frcefneeming in 't allerminfte. Ik heb geen honJtrd-

maalf, maar meer , zo door U genaamde Prapa-

raaten, 't zy van Ravius, die 'er veelen had,

of van Albinus gezien, die zelf, toen ik

van de Leidfche Akademie afging, agt-en-twin-

tigjaaren oud was.

Oordeel nu; Gy Haenius, (ik beroep my
op U eigen Vonnis,) of ik in die Ouderdom zulk

een ongelooflyke en verbaazende naarftigheid,

geheugen en fchranderheid bezat , van den ge-

heelen omtrek dier moeielyke Weetenfchap , al

was ze my in allen deele geleerd, binnen twee

Jaaren in een Verftand, dat nog jong, ja byna

Kindfch was, te kunnen bevatten en onthouden ?-

't Gene ik uit den Mond van Boerhaave op-

gefchreeven heb, en door my uitgegeven is,

noemt
(t) Anno 1725. Menf. Aprüi.

(v) Anno 1727. Menf. Julio. Zynde tot Doktor in de

Geneeskunde gepromoveerd in de Maand Mey , daar ik

rced.8
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noemt Gy gebrekkelyk. De Leffen van Albi-

nus, die door my op fchrifc gefteld zyn in zeer

groote Koude, kan iknaauvvlyks leezen, en, ver-

drietig dat ik fomcyds in 't leezen feilde, heb ik

ze eindelyk geheel aan een zyde gelegd.

Zeg eens, dat ik federc dien tyd geen Lyken
ontleed , geen Procfneemingen in 't werk gefteld

heb; dat ik geen Winslow gehoord heb noch

Bernouilli; dat ik geen Boeken heb gelezen

en niets gefchreeven,'t welk verfchilt van de Ge-
voelens van Boerhaave of de twyfelingen van

Albinus. Elendig is 't, buiten fchuld een

kwaaden Naam te krygen: nog veel elendiger

zig zelf te moeten pryzen

!

Anderen, egter, zullen U niet toeftaan, dat

de Phyfiologie begreepen zy in honderdtwaalf

Praparaaten: zy zullen zeggen, dat de Levens-

werking daar in ontbreekt, die door Proefn ee-

nlingen alleen te ontdekken is : dat de Phyfiologh

door de beweeging van de Anatomie verfchille.

Noch Gy, noch iemand, zal ooit uit zoda-

nige Praparaaten , al waren het de allerfraaifte,

ja die van Albinus zelf; den Omloop desBloeds

of de Ademhaaling , of de beweeging en werking

der Spieren, de Verteering der Spyzen of de

Voortteeling, leeren kunnen. De Ontledingen

van

reeds in den Jaare 1 726 , op het Examen van Boerhaa-
ve, toen de eenigfte Hoogleeraar zynde der Medicynfche
Fakulteit, onder de Kandidaaten aangenomen was.

VIII. Deel.
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van levendige ja fomtyds ook van geftorvcn Digi

ren, hebben hier aileen den Weg gebaand tot de

Kenniffe der Waarheid

!

Op gelykc manier word ik van U befchuldigd,

als Boerhaave verongelykende , dat ik hem
een iVIit,flag aanwryve, zo groot een Man on-

waardig , van een Zenuw gehouden te hebben

voor een hees (V). Gy hebt het Geval van

Boerhaave niet regt gelezen. Uw doorlug-

tige Vriend vertelt die mistafting van den Heel-

meefter zo niet, dat Boerhaave 'er noodwen-

dig tegenwoordig geweeft moet zyn ( y). Hy
had hem vermaant, zegt hy ; niet, hy heeft ver-

maand of vermaande. Maar Gy ftelt vaft, dat

het geen Zenuw geweeft kan zyn, die door den

Heelmeefter aangevat werdt. Ondertuflchen heb

ik de Peezen van levendige Menfchen met een

Tangetje gevat, gekneepen: ik heb gezien datzy

met de fcherpte van Staal geprikkeld werden; 'zon-

der dat daar op eenig Gevoel of Beweeging volgde.

Anderen hebben het zelfde gezien in andere Ge-

vallen (z). Hoe ligt kan het zyn, dat Boer-
haave de waare Peezen gezien heeft 3 en dat

egter de Chirurgyn de Agter-Scheenbeenfe Ze-

nuw, die naad de Peezen loopt, en zeer groot

is, met zyn Tangetje gegreepen hebbe.? En, om
kort te gaan., hy was een Menfch!

't Is

(x) Pag. 5.

(y) Vul. Co-imsnt. III. vanSwieten, Tom. I. p. 241.

(z) [Vergelyk de Pioefneemingen van den Heer A-

VAK
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't Is niet Boeuhaave die gedwaald heeft,

door de gëlykheid van benaaming der Zenuwen

;

maar zy hebben gedwaald , die eerft de Peezen

van de Zenuwen hebben afgeleid en gezegd , dat

deeze zo wel gevoel hadden als die. Van hun

is de dwaaling overgegaan op de Nakomelingfchap.

Uit alle bladzyden , doorlugtige Man , is hec

ook baarblykelyk, dat Gy op 't oog gehad my
te wederleggen , en ten dien einde uw Werk
ondernomen hebt. Nooit zoudt Gy anders daar

toe gekomen zyn , van in een zo uitgebreide Ver-

handeling , in zo veele Proefneemingen , niets

goed te keuren van het myne, dat Gy egter niet

zoudt durven van valfchheid befchuldigen , daar

het doorlugtige en kundige Mannen , niet tot

Pryzers, maar tot Getuigen, gehad heeft. Ik

ontken dat de Peezen Zenuwen hebben en Ge-

voel ; Gy beveiligt het. Ik zeg dat het Hart

Zenuwen heeft, (zy zeggen het altemaal,) en daar-

om ook eenig Gevoel : Gy loochent dat het Hart

gevoelig is, om my te benadeelen , van wiens

belang het ware de Gevoeligheid op 't allerverfte

van de Aandoenlykheid af te zonderen. Met een

grooten omflag van redenen betwift Gy het Hart

de Aandoenlykheid voor Prikkeling: gelooft Gy
met ernft dat hetzelve niet aandoenlyk daar voor

zy? Kan een Sterveling in twyfel trekken, of

het

van Haller en anderen , in het I. D e e l deezer Ver-

handelingen bladz. 505, enz.]

VIII. Deel.
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hec van vevfcheide Prikkelen , of het van 't inge-

dreeven Bloed ook aangezet worde tot bewee-

ging? Gy zyt dan de eeniglte der Menfchen, zo

ik my verbeeld, die 'er aan twyfelr, ten mintte

van myne Tegenpartyders. En, zo Gy 'er niet

aan tvvyfek: (want naauwlyks kan ik denken

dat Gy zo verre zyt verdoold :) waarom brengt

Gy zwaarigheden ter baan, om aan de Wereld

te doen blyken, dat wy ons uit uwe Strikken niet

ontwarren konden : doch nooit zult Gy maaken*

dat het gene niet waar zy, 't welk de Zinnen

zelf leeren. Zult Gy door Ziekten , door Ge-

volgtrekkingen, te wege brengen, dat wy niet

gezien hebben , 't gene zo duidelyk gezien is, van

my niet alleen, maar van wel twintig andere ver-

maarde Mannen , die geen Verbindtenis met my
hebben, dan den algemeenen band van Waar-

heidsliefde alleen ?

Laat ons nu de byzonderheden eens door-

loopen.

De Vingers zyn overal met Zenuwen ver-

vuld (V), grooter op de plaats der buiging, klei-

ner op die der uitftrekking, en met veelen ook

aan

(a) Pag. ii.

{b, Pag. 13.

(c) Stcond Mem. fur les Part. Senfibl. £f IrritaUes. Seöl»

IX. p 221 & fcq.

(d) Pag. 19.

(e) Zeventien Proefneemingen , behalve de onzen, Mem.
«cc. T. IV. p. 153 154

(ƒ) Zie
J. van D£R Haar, in de Verb. der HolL

MaaU
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aan de zyden. Zie daar de zitplaats van de Pyn

in de Vyt.

Gy zegt ; dat ik de Zenuwen ongevoelig

noem (T). Nooit is zulk een dwaaling, zelfs

niet by giffing, door my voorgefteld, daar ik met

20 veel Voorbeelden betoogd heb, hoe fcherp

van Gevoel de Zenuwen zyn CO-
In de Menfch, (zegt Gy,) hebben egter de

Peezen Pyn (V).

Zy hebben geen Pyn. Zie taamelyk vcele

Proefneemingen in Menfchen (V), die door an-

deren, onlangs in 't werk gefteld, van de Hee-

ren Ricou, Perenottus en den Chirurgyn

Burkart, zyn vermeerderd. Driemaal is de

dikke Pees der Kuitfpieren van zelf gebroken,

zonder Pyn (f). Indien het ©en Zenuw ge-

weeft ware, zouden zy zekerlyk Pyn hebben ge-

had: want, terwyl een Zenuw gefneeden wordt,

doet zy bngelooflyk zeer, hoewel kort na het af-

Tnyden al de Pyn bedaart. Afgefneeden zynde

doet zy niet zeer , maar terwyl men ze affnydt.

In de Pees is, ónder het breeken zelfs, geen

Gevoel (g~). Zie ook, op 't gene Gy een

wei-

Maatfchappy te Haarlem. V. Deel. biadz. 31 1

(gO [Dat de Peezen, in volvvaffen Menfchen , waarfebyn-
]yk buiten geen of inerkelyk Gevoel zyn , erkent de zó
even aangehaalde Heelmeefter op 't Gezag en Bewys van
den Heer A. van Halleb. OndertulTchen fchynt

het uit het voorbeeld van den Schotfchen Hoogleeraar
Monro, door hein hladz. 314 bygebragt , te btykeri,
-dat 'er nog eenig Gevoel in zy : and y bad fucb a S en.

VIII. Deel. N sa-
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weinig verder zegt (h~) , hoe gemakkelyk de Pa-

tienten van Johannes van der Haar gene-

zen zyn, zelfs die, wier Pees van Achilles by

herhaaling was afgebroken (/). Het waren

Menfchen ,
geen Honden. Geen voorbeeld van

een Pees, die met Pyn gekweeft zou zyn, geen

één, zeg ik, brengt Gy,HAENius, voor den dag.

Maar, zegt Gy, de gevoelige Deelen kunnen

door Ziekte ongevoelig worden (/£). Wat raakc

dat ons? Waren de Honden ziek, welker Pee-

zen ik afgefneeden heb, of de Menfchen, daar

ik de Voorbeelden van heb bygebragt ?

Gy

8 a t i o N , as made ine imagine , that tbe heel of my Sboe bad

(truck a bok in tbe floor , zegt Monro , en voegt 'er by , dat

verfcheidene, die insgelyks één of de beide Peezen van

Achilles hadden gebroken , een dergelyk Gevoel hadden

gehad, terwyl het anderen voorgekomen was of zy een

harden Stoot of Slag (a fmart Stroke) , met een Steen of

Stok, op die plaats gekreegen hadden. Dit laatfle Gevoel

moet zekerlyk wat Fynelyk zyn geweeft; want de Onder-

vinding leert, datwy, op die plaats, geen harden Slag

of Stoot kunnen verdraagen zonder Pyn. Het eeritge-

melde fchynt eer een dof Gevoel van Verrekking te bete-

kenen. Van der Haar vertaalt het dus, in 't Neder-

duitfeh. „ Hy ( Monro) zegt, dat hy, by het breeken

„ der Pees , een Gevoel had, als of hem de Hiel van d»

„ Schoen een gat inden Grond drukte." Ik vind dat een

weinig duifter, om den aart van dit Gevoel te bepaalen:

want de Grond zo week zynde, dat wy 'er met den Hiel

een Gat in drukken , moet het voorfte van den Voet ook

zakken: en, om kort te gaan, ik weet niet dat wy dan

een zonderling Gevoel hebben , zo de Hiel niet in de

Grond zitten blyft. Monro fchynt ook dit niet te be-

doelen : want hy fpreekt van den Vloer , en van flooten

,

fiaan

,
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Gy werpt my tegen (0> dat de Herfenen
i

•n andere Deelen, die Gy noemt, zonder Ge-
voel gekwetft z,yn geworden. Daar in fpreekc

Gy my voor (V). Ten opzigt van de Herfenen
heb ik omftandig aangetoond, in hoe verre die

zonder Pyn gekwetft kunnen worden, en, wan-
neer de Kwetzing Stuipen veroorzaake. Maar
Gy, doorlugtige Man , hebt niet willen wagten,
tot dat ik op die plaats, daar het eindelyk be^

hoorde bygebragt te worden , myn Gevoelen ver-

klaarde («).

Dat

flaan, fchoppen of ilryken (to Jtrijie a hole in tbc floer.).
De vermaarde Heer F. Camper heeft dit cok wel in 't
oog gehouden, wanneer hy (in zyn Demonjlr. Anatom*
Pathologie, Libr. I. Amft. 1 760. pag. 9.) het gezegde van
Monro dus in 't Latyn vertaalt. Se talem percepijfe fen-
fatxonm, ac fi Cake foltim difcujjerat. Geheel aaders. luidt
dit, dan een Gat in den Grond te drukken met den Hiel:
't fchynt eer een overhoop werpen of aan flukken (laan
van den Grond aan te duiden. Millchien beoogt de
Heer Monro dat Gevoel, 't welk \vy hebben, wan-
neer onze Hiel in een gat van de Straat of van een Stee-
nen Vloer blyft zitten , of aan de kant van dat Gat valt
haakt; 't geeu een foort van verrekking in de gemelde Pees..
van Achilles maakt, en een Aandoening geeft, welke aan,
weinigen onbekend zal zyn.]

(i) Pag. 19.

(*') [Zie de Verband, der HolL Maatfcbappy, als boven.t
(*) Pag. 26, 27.

r

CO Pag- 29.

(m) Daar op volgt, naamelyk, dat de Ligamenten on-»
gevoelig zyn.

(n) Elem. Pbyfiol. T. IV. L. X. Seft. VII*

VIII. Deel. N a
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Dat de Peezige Vezels der Valvliczcn de kragc

van het Hart vermeerderen (0), heb ik gezegd,,

en Gy beweert, dat ik my zelven tegenfpreeke.

Herlees het, bid ik U, en beken, dat my On-

gelyk doer U wordt aangedaan. Ik zal U geluk

wenfehen, zo Gy 't bekent; doch 't zal my leed

doen , van uwent wege , zo Gy het weigert.

De Peezen der Valvliezen zyn zeer fterk, en-

die Peezen fchieten tuffchen de verdubbeling der

Vliezen door, vermeerderende de kragt derzelven,

die anders zeer zwak zyn zouden, door haare

fterke Vezeldraaden. Dit doet tot de Gevoelig-

heid niets ter wereld: zy zouden de Merkte ver-

meerderen, fchoon zy , van bereid Leder ofKraak-

been zynde, in de Valvliezen konden ingegroeid

zyn geweeft. Zy maakenze dikker en vergroo-

ten dus den tegenftand , welken de Klapvliezen

üan de van e'én fcheuring bieden. Is de lterkte

even 't zelfde als het Gevoel ?

In het Borftvlies (Pleura) hel ik eer naar 't Ge-

voelen van onzen Leermeefter. Gy wykt 'er van

af. In de tuflehenribbige Spieren hadt Boer.-

haave de zitplaats van de Pyn gefteld: want die

worden onder 't In-ademen famengetrokken. Gy
zegt dat dezelve in 't Borftvlies zy. Joh. Lieu-

taud, die tweeduizend en meer Lyken heeft

ont-

(o) Pag. 35'

(ƒ>) Precis de la Medecine Pratique, p. 250.

(j) Second Memoire. p. 217.
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.ontleed, zegt (ƒ), dat een Ontfteeking van het

Borftvlies zulk een zeldzaame Kwaal zy, dat hy
ze maar twee of driemaal ooit gezien heeft. Waar*
om heeft, jn die twee Gevallen, niet Etter of

eenigerley prikkeling, oorzaak der Ontfteeking,

de groote Zenuwen , die op het Borftvlies leggen,

kunnen aandoen : waar van ik niet verzuimd heb

te fpreeken (q).

Geen eene Proefneeming wordt door U byge<-

bragt. Ook niet aangaande het Buikvlies (iVi-
lonteum): noch aangaande de Banden (JJgamen-
ta~), welkende geheele Oudheid, voormy, ge-

zegd hadt van Gevoel ontbloot te zyn.

Ik heb ook het Podagra (V). Het heugt my
dat ik, onderzoekshalve, wanneer 'ik zeer zwaa-
re Pyn had, eene pooging deed, om myn onN
itoken Duim uit te (trekken. Hy deedt niet zeer

onder de pooging, maar toen eerft, wanneer hy,
opgeligt zynde, tegen de Huid drukte, van het

Gewrichts-Kasje afgeweeken.

Gy berifpt my over de Verftyving, ontdaan
uit een Kwetzuur der Gewrichten CO- Ik heb
dit verzuimd in Honden na te gaan. Dat uit

deeze Wonden Ontfteeking, Pyn, Verfterving,

Zweeren en Gevaar, fpruiten, leerde men onlangs

jn de Schooien en het wordt van ü herhaald CO-
On,

(r) Pag. 54, 53.
(s) Pag. 50.

(O Pag. 51.

YUl Deel, N
3
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Onze Proefneemingen leeren , dat zy 'er niet op

volgen. Of 'er een bederf uit voortkome in het

Celluleufe Vlies , 't welk de Beenderen vaft heg-

te aan de Huid, heb ik niet onderzogt, als niet

nieuwsgierig hier omtrent zynde. Dit betreft

U noch my in geenen deele. Ik beroep my hier

wederom op uwe billykheid. Herlees wat ik

gefchreeven heb, en zie, hoe onbillyk Gy zyt ge-

weeft: betuig 'er U leedwezen over, zo Gy U
zelf lief hebt.

Noopens het Beenvlies (Periofteutn) is tégen

U een Proefneeming van een vermaarden Heel»

meefter (v).

• Van het Merg (V) heb ik niets gezegd , en

heb reden gegeven (V) waarom ik 'er geen uit^

fpraak over deed. Ik zie niet, wat reden Gy hebt

om my te wederleggen , dan enkel de lult om te-

gen te fpreeken.

Ik heb gezegd dat het Hart een dof Gevoel

had CjO» Gy zegt dat het t'eenemaal Gevoelloos

is. Dit raakt my niet veel. Egter , hoe kunt Gy
yitmaaken, dat die zeer talryke Zenuwen, wel-

ken ik befchreeven heb, van Gevoel ontbloot

worden. Dat ik onbeftendig ben in een dof Ge-

voel van het Hart te erkennen, verwonder ik

my

(v) Jos. Vkspa. Quatr. Lettre de Tosetti. Exp*

«• 7-

(«) Pag. 67.

(*) Prem. Memake.p. 25. Repen/e generale, p. Sfc.
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rny dat juift van U gefchreven worde, wanneer

Gy myne Plaatfen aanhaalt , daar ik ftandvaitig

gezegd heb, dat hetzelve een dof Gevoel heeft.

Gy pluift het al te fyn uit (2) , doorlugti-

ge Man. De werking van de driepuntige Spier

(Delto'idei) is vrywillig ;
prikkel de Zenuw , zo

zal zy tegen wil en dank gefchieden. Zo ook in

de Hoeft. Zy is vry willig, men kan ze ophou-

den. Doe 'er een prikkelende oorzaak by , dan

zult gy hoeden tegen uw wil.

Uwe byfter groote Milt (a) heeft de Maag

geperft; ook het Middehïft, ook het Gedarmte,

In 't Middelrift fchynt de zitplaats ge weeft te

zyn der Pyn. Evenwel deedt die Milt van wy-

len den vermaarden Koen ig, fchoon van groot-

te aan den Buik gelyk , niet het minfte zeer.

Daar zyn weinig Zenuwen in dat Ingewand en

een dof Gevoel.

De Lever , Nieren , heb ik door Wonden

,

Zweeren , verteerd gezien zonder Pyn ; als ook

dat 'er Steentjes zaten in die Ingewanden. Gy,
die veel leeft, weet hoe menigvuldig zodanige

Gevallen voorkomen. Niettegenftaande zulks

wilt Gy my liever berifpen: Gy wilt liever_de

Nieren zeer gevoelig maaken (£),

Dat

(?) Pag- 73<

(2) Pag. 80.

(o) Pag. 82.

(£) Pag. 84.
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Dac het Vetvlies zeer doet (c) leert Gy byna

alleen; daar hetzelve, zonder eenige Pyn, door-,

de Ettermaaking verteerd wordt, en men 'er,

zonder Gevoel , Naalden en andere Lighaaraen

laat doorloopen. Of de Zenuwen , die naar de

Huid door 't zelve heen gaan (V) , op ver-

fcheide wyzen gekvvetft kunnen worden ; doet

niets tot het Vet } noch tot het Celluleus Ge-

weefzel.

't Gene Gy van de ongevoeligheid der Huid
tegen my zegt (Y), doorlugtige Man, ftaa ik zo

rerwonderd over, hoe 't mooglyk is dat het U
ontvallen zy; dat ik myn Oogen naauwlyks ge-

loove. Honderd maaien is in myne Proefnee-

mingen en die van myne Vrienden (ƒ") waarge-

nomen, dat de Huid zeer deedt,terwyl de Pee-

zen zonder Gevoel gefneeden werden.

Met regt werpt Gy tegen (g), dat 'er in de

Proefneemingen op het Borftvlies eenig gebrek

zy, om dat men aan dat Vlies niet komen kan,

zonder andere Deelen eerft te kwetzen. Die

onvolkomenheid kan niet vermyd worden, en ik

heb 'er als zodanig van gefproken (h~). Daarom eg-

te^

(c) Pag. 89.

(tl) Elem. Pbyfiol. Tom. I. v. 50, 51.

(e) Pag. 91.

(ƒ ) Zie de Verzameling in Reponje generale, p. 76, 77*

ig) Pag- 93-

(h) Second. Mem. p. 2 ia.

(
»') Pag. 98, &c
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ter ontkent Gy niet te regt, dat de Proefnee^r

mingen niets leeren. Knyp , in de zelfde Wond,
een Zenuw die op het Borftvlies legt: Gy zulc

zien, dat dezelve niet zal ruften, gelyk het ge-

brande Borftvlies zig ftil houdt. De prikkeling

ook van de Huid , daar zig uit de Scheuring van

't Borftvlies geen tekenen van Pyn openbaarden,

heeft zodanige tekenen gegeven in het Dier.

Aangaande de aandoenlyke natuur der Ade-
ren, herhaalt Gy, dat ik die op de eene plaats

toegeftaan, op de andere ontkend heb (/). Dit

doet Gy breedvoerig , op veele Bladzyden , en,

als of Gy my geheel onder de voeten hadt, dien

Gy liever tot uw tegenparty hebt willen hebben,

daar Gy hem tot uw Vriend zou hebben gehad.

Lees, doorlugtige Man, en verzoen U met my.
ïk heb gezegd (Jt), dat de Holaders, die aan de

Harts-Ooren komen , Spieragtig en aandoenlyk;

voor prikkeling zyn. Ik heb gezegd, dat in al-

le andere Aderen geen van beide die Eigenfchap-

pen aan ons allen heeft toegefcheenen plaats te

hebben. Het een zo wel ftandvaftig als het an-

dere. Ik heb niet ontkend, noch in 't jaar 1752,

nock

(k) In 't Latyn p. 142 , in 't Franfch p. 58. Seconi

Mem. furies Part.irrit. & fenfibl. Seft. 17. in zeer veele
Proefneemingen. Prim. Lin. Phyjiol. Ann. 1751. p. 66. n,
113. Elem. Pbyfiol. Libr. IV. p. 310, &c. In de Proef-
neemingen omtrent een Kuikentje. T. II. p. 117. Oi?£
255» 265, 268, 270.
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noch in 1756, noch in 1757 en 1758, noch in

1760, dat de Holader by het Hare mee die Ei-

genfehap begaafd ware. Lydt dat ik U zagtelyk

vermaane, daar ik het fcherp zou kunnen doen.

Het is niet betaamlyk, daar Gy zelf dwaalt, my
van dwaaling te befchuldigen , en my Gevoelens

toe te fchryven daar ik ten uiterfte vreemd van

ben, alleenlyk op dat Gy wat zoudt hebben te

berispen. Evenwel bouwt Gy op dien eenigen

Grondflag , van 't Geloof te weigeren aan alle my-

ne Proefneemingen.

De blootlegging der Zenuwen van het Hart

doet niets tot den aandoenlyken aart (/), en,

indien dezelve het deed, zou het Hart zo veel

te fchielyker Eeltig worden. Zo redeneert Gy.

De Zenuwen, nogthans., der Darmen leggen by-

na even bloot en zy vereelten niet. 't Is niette-

min zeker, dat de Vezelen des Harts maar door

een zeer dun Vliesje voor 't Bloed befchut wor-

den , en blooter leggen dan ergens in 't geheele

Menfchelyke Lighaam. Die Vezelen, nu, heb-

ben Zenuwen. Gy wilt, dat het gene onze Zin-

nen ons leeren, wegens de Gevolgtrekking, die

Gy vreeft, onwaar zy. Ik zou gelooven, dat

de geduurige bevogtiging zelve een beletzel zy

van de Eekagtige verbaftering des Harts. Zo ik

eens bekende, niet te weeten, waarom zy niet

ver-

CO Pag. 106.

(ro) Pajj. 109, 114. &c.
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vereelten? Gyzuk egter niet kunnen uitniaaken,

dat deeze Zenuwen niet de allernaakften zyn.

Aangaande Demetrius., eertyds wegens dé

verdediging van 't Kriftelyk Gcloove mynen bit-

teren Vyand , en van de onafhanglykheid der Vis

'vr'ttab'ilis van de Ziel , fchryft Gy wederom din-

gen, die niet billyk noch van uw eigen goedkeuring

zyn (vi). Ben ik een Atheift , indien ik niet zeg,

dat de Ziel de voornaame hand heeftin de bewee-

ging der Planeeten , in de Zwaarheidswerking,

de Veerkragtigheid , en andere Oorzaaken der

beweeging in 't Wereldgeftel ? Of begunftig ik

daarom de Atheiften ? Moet men zo de Proeven

verdraaijen, op dat de Religie niet benadeeld wor-

de: moet men liegen, op dat de Waarheid niet

lyde?

Maar het Hart is voor prikkeling niet aandoen-

lyk , aangezien het in de Lyken niet ledig gevonden

wordt ; aangezien het tegen 't Hartzakje wryft («3.

Geprikkeld zynde zou het niet ruften, zo lang de

prikkelende oorzaak bybleef. Naamelyk , men
zal niet mogen fterven , noch de kragten des HartS

zullen vervallen kunnen, zo lang 'er eenig Bloed

in deszelfs Holligheden blyve, zo lang 'er nog ee-

nige Prikkeling plaats hebbe ! Geeft de Prikkeling

kragten, of wekt ze dezelven flegts op, dat zy
zig openbaaren (<?) ? Zal men zodanige redenen

kun-

(w) Pag. 119, 128.

(e) Ik heb zorgvuldiglyk de aanporring" tot famentrek-
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kunnen tegenwerpen aan de Proefheemingen , di«

leeren , dat het Hart volmaakt bleek wordt in de

Kikvorfchen Q>) , in de Kuikentjes (^), en dac

het derhalve volmaakt ontledigd worde ? Indien

het, nu, ontledigd wordt, zo heeft het kunnen

ontledigd wqrden , meen ik. Het is ook niet zo,

zeer zeldzaam, dat het ledig gevonden worde in

Menfchen; en in Kinderen, die kort na hunne.

Geboorte, door de Moeders, kwaadaartig om 't

leven zyn gebragt, is dit zelfs gemeen.

De Ooren des Harts, vol zynde van geftremd

Bloed, kloppen niet (r). De vermaarde Hous-

set hadt geantwoord (V), dat zulks gemeen zy

aan de Maag , de Waterblaas en Darmen. Dat

zy allen hunne maat hebben van fpanning, boven

welke uitgefpannen zynde, zy de Veerkragt ver-

liezen. Gy hebt zo lang niet willen wagten, dat

Qy 't gelezen hadt. Onze Leermeefter t even-

wel, heeft reeds zulks aangaande de Maag en

Waterblaas onderweezen. Daarom zyn die Ver--

gaarplaatfen niet te minder voor prikkeling aan«

doenlyk.

Het Hart verflapt zïg , zelfs zonder ontledi-

ng-

king, die van den Prikkel afhangt, onderfcheiden van de

famentrekkende kragt , welke in 't famentrekhaare Deel

zelf haare zitplaats heeft. Elem. Pbyfttl.L. IV. p. 505.

(p) Sicond Memoire. Exp. 487, 492, 524, 546, 549;

(?) T. 11. p. 109. T. I. Obf. 56, 59. 63, 68, 71, 74, 78»

79, 81, 82, £3, 85, 105, "9, 121, 127, 132, 138, 148.

(r; Pag. 129.
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ging CO- Heb ik zulks niet voor U gezegd (z>)*

en die Proefneemingen bygebragt, welken Gy,
vermaarde Man , my voor de fcheenen werpt. Al-

le Spieren worden beurtlings famengetrokken en

verflapt. Egter zal iemand , die het Hart van

een Kikvorfch heeft willen opblaazen , zien , dat

hetzelve, rondom die Lugt, geduurig bewoogen

•worde, doch zeer fchielyk in rufte blyve (V)»

wanneer men 'er de Lugt heeft uitgedrukt. Dee-

ze uwe tegenwerping was ook reeds, door Cal-

DANüs,.met veele Proefneemingen afgekaatft (jO.

Maar in 't Hart komen ongefteldheden voor,

derhalve wordt het door den invloed des Bloeds

niet geprikkeld (zegt Gy): want dan zou het al-

toos moeten famengetrokken blyven (2). Daar

zyn Kwaaien van 't Gedarmte en deLyfmoeder^

en niettemin houden die Deelen wel degelyk haa-

re Aandoenlykheid voor prikkeling. Van Ge-
zwellen wordt zelfs de Spier , die ten hoogfte aan-

doenlyk is, geprikkeld; zy kan naauwlyks rus-

ten, en lydt Kloppingen. Dit heb ik gezien en

Gy haalt het uit anderen aan.

Om kort te gaan , dit zyn meeft Ongefteldhe-

den

(s) Pag. 405, 107. &c.

(t) Pag. 130.

[v) Elem. Phyfiol. L. IV. p. 490.

<») Second. Mem. Exp. 512-515, 518-22. Whytt. p,
351. Caldanus. p. 327, 328.

(y) Ibidem.

(2) Pag, 136.
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den van het Celluleus Geweefzel, dat het Hare

uitwendig omkleedt (V): maar de inwendige Op-
pervlakte des Harts, en inzonderheid die der

Darmen, is voor prikkeling aan doenlyk (b").

Van het Lym (c) zal ik niet veel werks mar-

ken, 't Is een Onderftelling ; het raakt de Zaak

niet regtftreeks : de korte tyd des Levens laat

my niet toe met Giïiïngen my op te houden»

Evenwel heb ik al voor lang zodanige tegenwer-

pingen , als de uwe zyn , beantwoord (d).

Ik heb dus, gclyk Gy ziet, met aandagt uw
Werk gelezen, doorlugtige de Haen, en het

gewigtige daar uit getrokken. Het gene, naame-

lyk, dat niet doet tot de Aandoenlykheid of Ge-

voeligheid der Deelcn, en dikwils eeniglyk met

dat inzigt is gefchreeven, op dat Gy my verne-

deren zoudt, laat ik met voordagt onaangeroerd.

Ik zie dat Gy grootelyks tegen my zyt ingeno-

men ; maar Gy betreedt (gedoog dat ik U de

Waarheid zegge) een Loopbaan, die van uw Le-

venstrant geheel afwykt. Zoek, bid ik U, uwen

roem met toe te leggen op het geneezen van Men-

fchen, wier Leven van groote waarde is, en in

de Opper -zorg voor 's Volks Welftand. Laat

die

(a) M e c k e L. Mem. de VAcad. de Berlln. T. XII. p.

32» 39-

(b) Elem. Pbyfiol. L. IV. p. 461.

(c) Gy noemt het t'onregte Slym. p. 143» &c.

{d) Repen/e generale, p. 93- Repon/e a Mr. Whïtt. p.

123.
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die Eer U genoeg zyn : laat my toe , in de laage

Studie der Ontleedkunde te verkeeren , en te

gelooven het gene ik gezien heb. Ach of wy
zo verre niet van elkander waren afgezonderd!

Ik twyfel niet, of Gy zoudt, uwe toefteraming

geeven , aan 't gene U vertoond werd,, dat my-
re toeftemming my afgedwongen heeft, daar ik

anders geleerd had , en van een tegenftrydig Ge-

voelen was (O- Want dit is dikwils het Geluk

van onze Proefneemingen geweeft, dat zy tot

overtuiging ftrekten van Mannen, even als Gy,
ongeloovig. (ƒ).

(e) Ik had gefchreeven dat de Peezen gevoelig waren,

in Comm. ai Prcel, Boefh, T. III. p. 4/57. als ook het

dikke Herfenvlies. T. II. p. 366.

(ƒ) Reponfe generale, p. 41, 42.

H.
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ONDERZOEK
NAAR EENIGE

ZIEKTEN
DER

P AA R D E N,
aphangelyk van

W O k M E N,
in 't Voorhoofd , in de Maag, en op de

buitenfte Oppervlakte der

Darmen

;

mitsgaders de

MIDDELEN tot GENEEZING;
Door den Hebr

BOUR GELAT,
Korrefponclent van de Koninglyke Akademie der Wee-

tenfsbappen vah Parys.

(Memoir. de Matbem. & de Phyjit[ue. Tom. III. Paris 1761.

p. 409.)

^3_o0000000 argrg o00 p-p o a"0^s<

DE Autheuren die van de Ziekten der Paar-

den , en in 't byzonder van de Wormen,
"waar mede zy gekweld zyn , gefchreeven hebben,

erkennen niet anders dan zodanigen , diegewoon-

Jyk
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1

Ivk in het Gedarmte of in de Maag huisveftcnf.

De genen, die hun verbiyf nebben in de Maag;

zyn , volgens CaracciolOj Ruim, Libe-

rati , Fuancini , Soletsel, en den Heer

de G AitsAULT, kort; roodagtig, ruig en in ver-

feheide Ringen verdeeid. Deeze laatfte heeft een

fteilige Uitfpraak gedaan, dat deeze Infekten niet

gevaarlyk zyn. Alle voorige Schryvers hebben

eenftemmig verzekerd , dat zy de Rokken van'

het Ingewand knaagen en eindelyk doorbooren,

waar in zy zig onthouden. Ik ben geen Getui-

ge van deeze doodelyke uitwerkingen, maar dit

is niet genoeg, om my regt te geevenj tot het

vellen van .een tegenftrydig Oordeel.

De Wormen van 't Gedarmte zyn tot drie

foorten gebragt gew eelt Soleysel brengt een

vierde foort ter baan , waar van nergens gewag
gemaakt wordt, en die ik nimmer heb gezien:

Schoon hem de gaai ontbrak van de Voorwerpen

Wel te befchry ven , hadt hy 'er ons ten minlie

een fchets van moeten e "even.

De eerfte foort begi/pt witte Wormen, difi

zeer effen en glad zyn , veel dunner aan de beide

enden dan in 't midden des Lighaams, en fomtyd's

wel een half Voet lang. De Heer de Garsault
vertoont ons dezelven als fchroomelyke Dieren^

daar Soleysel 'er dit geenszins van zegt.

De tweede foort verfchïlt weinig van de ge-

nen die in dé Maag neftelen. De figuur is even-

eens: zy zyn alleenlyk kleinder,en hebben, bo-

VIII. Deel. Q ven'-
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vendien, geen Snoeten, 't Zyn juifl die genen,

welken \vy Moraines heeten. De Vliegen met

twee Vleugels, daar zy uit voortkomen, en die,

gelyk waargenomen is, haare Eijeren tragtcn te

brengen in de Darmen van het Paard , leggen 'er,

naar alle waarichynlykheid , een vcrLaazende veel-

heid van op bei Kruid, daar de Beeften medegevued

worden: want alle de genen, die Gras gegeten

hebben, zyn 'er zeer aan onderhevig.

De derde of laatfte foort van Wormen, in de

Darmen befchouwd, zyn te meer te dugten, om
dat ik door ondervinding kan verzekeren, dar zy

'er fomtyds de Vliezen van doorbooren , en door

de gemaakte Openingen buiten het Kanaal krui-

pen. In een Paard, dat een Kwaal hadt, die

men de Vallende Ziekte zou mogen noemen: de^-

wyl het altoos , in de cerfte oogenblikkcn van

zynen arbeid, viel; een half Uur na den Val we-

der opftaande en loopende als of het geen Onge-

mak had gehad ; heb ik 'er zeven of agt gevon-

den, die zig een weg hadden gebaand door de

wanden der Darmen heen. Zy waren zodanig

als men ze aftekent, dat is te zeggen wit,uiter-

maate dun en gelykende naar dikke Naalden.

LoëiNCisEN, een Duitfch Schryver, uit zig

zelven genoegzaam breedvoerig en die de nutte-

looze vermeerderingen niet behoefde, waar mede

Trichter zyn Werk heeft willen verfieren;

verdeelt de Wormen der Paarden in inwendige

en uitwendige.

Aan
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Aan de eerlten,dat is te zeggen aan deinwen-

'digen, die in de Maag huisveften, waar van zy

de Vliezen knaagen ; fchryft by een gedaante toe

die ik niet waargenomen heb : te weeten die der

Kevers en Inlekten, welke in de Vleezige beur-

fen der Herten groeijen. In 't algemeen noemt

by die der Darmen fpringende Wormen QVermes

equitantes')) en hy geeft voor, dat 'er zyn, ge-

lyk aan die genen, welken het Rottige Vleefch.

voortbrengt; dat anderen, uit Slym gegenereerd,

als Aardwormen zyn, en dat, eindelyk, die van

den Endeldarm, gebooren uit bedorven Drek , on-

.gelyk korter zyn : de geen,dien hy de flille Worm.
noemt, is niet naauwkeurig genoeg bepaald, noch

genoegzaam net befchreeven , om 'er flegts de be-

ftaanlykheid zig van te kunnen verbeelden. Teri

jopzigt van de uitwendige Wormen, die hy aan-

\vyft door de naamen van Jfringende , vliegende
5

doorhorende , roode, zwarte Worm, en Rjoedtcormi

beken ik, nooit het denkbeeld te hebben gehad,

dat hy 'er ons van geeft. Hoe zou men, inder-

daad, voor de oorzaak en het bcginzel der Wor-
men, die tuffchen Vel en Vleefch gcplaaift zynj

kunnen aanneemen , een overmaatige Koude, een

al te fterke beweeging of arbeid, eene Verkoud-

heid, te weeg gebragt door een lang verblyf in

•eene vogtige plaats of door te koelen Drank ?

Hoe zou men , dat meer is , begrypen kunnen 9

dat zulk flag van Ziekte ongeneeslyk en boven-

dien befmettelyk ware , aangezien dezelve zig

VIII. De £&, O2 me-



iCQ ZlEKTEï DER PAARDEN,

hiededeek door de Ademhaaling,byw;ooning, en

het pnmiddélyk aanraaken van het Beeft?

Wat hier van zy, de befchryving, welke hy

'er van geeft, fëhynt geen overeenkomft te heb-

ben met dat zonderling flag van Huidziekte,, on-

eindig zcldzaamer in de Paarden dan in de Koer-

jen, en zeer gemeen in de Provincie van Elfex,

alwaar de "Wormen , daar in vervat, Wormls ge-

noemd worden. De kleine Knobbel of flaauwe

uitpuiling, welke men in 't eerit gewaar wordt

aan de Huid van deeze Dieren, op de plaats daar

zy geftooken zyn van de Vlieg, die haar Eitje in

het Vleefch gelegd heeft; wordt allengs grooter

en zet zig in 't ronde uit, met eene on effen e Op-

pervlakte: 'er zit een Worm in, dien men genes-

teld vindt in 't midden van eeneEtteragtigcStof-

fe, en die ibmtyds wel zo dik wordt ais het end

fan een 's Menfchcn Vinger. Deeze Knobbels

vermenigvuldigd zyndc op een Paar-d, 't welk

geen ander Ongemak hadt dan een geweldige

jeukt, bedroogen , weinig tyds geleeden, de

Hoeffmcden en zogenaamde Kenners, d:e dezel-

ven aanmerkten als Schurft. De Ondervinding i's

een kragiig bewys, en was voor hun begrypely-

ker dan de Redenecring. Ook trngttc ik dit mis*-

verftand niet weg te neemen ^ dan doorliet Beefh,

met behulp van eenige uitwendige Middelen, tot

eene volmaakte Geneezing te brengen , die ze-

keilyk ongenoegzaam zouden zyn geweeft, onl

Jiet'Venyn te overwinnen, 't welk zy defchuld

2<W
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gaven. Ik ontken wel niec, dat de Gezwellen,
die 't zelve verwekt, dikwils met Wormen ge-
vuld zyn; maar, behalve dat hetzelve byzonde-
re Kenmerken heelt en Toevallen, waar in men •

zig niet vergiffen kan , vindt men die Irifekt'eji

niet één alleen, maar in groote menigte by elkan-

der in een zelfde Knobbel, even als de Wurmen
der Vuile Z weeren van 't Menfchely'k Iigha^Hi,,

waar van zy zeer weinig verfchillen.

De Engelfchen
, inzonderheid Gibsojj en

Bracken, houden een volmaakt ftilzwygén om-
trent alle die foorten van Wormen, waar van dq
andere Autheuren een min of meer naauwkcuri-
ge Aftekening gegeven hebben. Zy lchryvcn
aan korte zeer kleine Diertjes, voo^ziqn met een
klein wit Staartje en een taamelyk groeten roq-
den Kop , een plaats toe in ae Endeldarm , en
ftellen de andere Darmen vol van cen ander foort
van korte Wormen, welker Kop hard is en
zwart. De eerlien worden van hun Bots , &q
anderen Trunchons geheten, en dceze Infcfctcn

zyn het alleen, die zy opgemerkt hebben in de
Paarden. Buitenfpoorige Voorttanders zynde vaa
hetStelzel der.yerteering door de wryving en
yermaaling, houden zy beiden ftaande , dat het
even zo moeilyk is voor een Worm, geboorei
te worden en te beftaan in de Maag, als voor een
Rot te leeven onder de Steen van een JVleelmo-
len, terwyl die in beweeging is. Marckam is

yan^ een gantfeh ^egenftrydig Gevoelen : hy be^
VIH. Deel. O 3 weert
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weert zelfs nooit de Maag geopend te hebben,

zonder een menigte te vinden van deeze Wor-
men , welken Gibson en Bracken onbarmhar-

tig verbannen en in den Endeldarm pluatzen. Zie

daar, Schryvers van eene zelfde Natie in verfchi}

over een Stuk, dat wel haaft zal opgehelderd zyn,

indien wy, om "er van te oordcclen, ons beroe-

pen op de Verfchynzelcn , die, in het Lighaam van

denMenlch en dat der Paarden, oneindig maaien

onze oplettendheid hebben bezig gehouden.

Ik wil de zodanigen niet ophaalcn , welker

wezentlykheid,met reden, zelfs van deligtgeloo-

vigfte Menfchen in twyfcl zoude getrokken wor-

den? Men moet dit wonderbaare vaaren laaten,

dat de Natuur zelve wraakt, om zig niet te hou-

den dan aan mooglykheden, waar van een Ver-

volg van beftendige en herhaalde Waarneemingen

ons verzekerd heeft. Deeze Waarneemingen

zyn zodanig , dat derzelver menigte de uitkie-

zing moeielyk maakt. Zal ik fpreeken van die

van Hellwig; daar StRoëx Aantekeningen by

gevoegd heeft? De Text.en Kommentaricn leve-

ren ons overvloedige bewyzen, van het voort-

komen van KikvorfcnenjRupfen en allerley foort

van Infekten in de Maag. Zal ik toevlugt nee-

men tot die van Oliger Jacob.eüs,Ruland s

Patjllini , d'Horst, Beccherus , Min-
der eri en Scheack? Z.y zullen onwraakbaar

de gemelden bekragtigen en laaten geen de min-

lie plaats voor twyfeling over

!

ft
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Ik mag egter niet verbergen , dat de tegen*

woordigheid van deeze Infektende zodanlgen on-

der de Geneeskundigen , die gedagt hebben dai

de Mang geen gunftige plaats was voor het uitko-

men der Worm-Eijercjes, niet t'eenemaal heeft

overtuigd gehad. De verhuizing der Wormen

,

die veeleer uit de Darmen opgeklommen dan in

de Maag uitgebroed zouden zyn , is voor hun

een toevlugt ge weeft, waar van GiBSONenBRAC-

ken hebben gebruikgemaakt. CitAFThadt, in

een zyner Brieven aan Hildanus, geen ander

Voorwerp, dan hun van dien toevlugt te beroo-

ven. Hildanus zelf, de redenen van Ca aft
ïiog willende overtreffen, heeft de bitterheid van

de Gal en den afkeer,welken deeze Infekten heb-

ben van alles wat bitter is , bygebragt en daar uit

beflooten, dat deeze weg voor hun niet open kan

zyn, dan in zodanigen welker Galbuis verftopt

is. Doch , men vindt Wormen inde Galblaas

zelve: daar zyn 'er, die niet alleen gevoed wor-

den , maar zelfs uitgebroed, in doffen van eene aan*

merkelyke bitterheid: derhalve is deeze tegen-

werping van geen de minfte kragt tegen het Ge-

voelen , dat hy tragtte over hoop te werpen.

Hildanus zou deeze dwaaling tot in haaren

bronader en grondbeginzel hebben aangetaft -.vovr-

eerjl, indien hy beveiligd "had, dat de Maag van

zekere Dieren , 't zy gezond zynde of ziek , by-

na nooit van Wormen is ontbloot: gelyk die dep

JSzelen en Paarden , by voorbeeld , welke 'er al-

VIII. Deel, O 4 toos
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?

£pos vol van is , 't zy wegens hun gewoone VoecU

zel of uit hooide van hunne Vei teering : ten an

uren, indien hy, opklimmende tot het maakzel

van dit Ingewand en de geiteldheid van het

Voedzelj't welk 'er ingenomen wordt, getoond

had dat de Wryving, in haar waare licht be-

ichouwd, niet betekenen kan een aanraaking,

een ruuwe en fterke vermaaling 3 waar toe een

dun en buigzaam bekleedzel geenszins in itaat kan

zyn; maar een enkele Werktuiglyke werking,

welke beftaat in de herhaalde famentrekkingen

yap deeze, Vliezige Beurs, en welke, de Spy-

zen veeleer kneedende en knypende,danbreeken-

de en vergruizende, niet hinderen kan aan 't voort-

komen of verblyf van Infekten , die in deeze Zak

^o wel de noodige Warmte vinden, om de onge-

waarwordelyke deeltjes van 't Vrugtjc in hetEy

op te wekken, als het vereifchte Vocdzel, voor

de Jongen die uitgekomen zyn.

Deeze Waarheid zal een nieuwe opheldering

en een nieuw Steunzel krygen in dit Vertoog,

Welks Onderwerp my van te meer belang is voor-

gekomen , om dat hetzelve , betrckkelyk tot de

Kundigheden, die in alle de Boeken over de Ziekt

ten der Paarden verfpreid zyn , Verfchynzelen

voor 't oog brengt, die aan iedereen onbekend

waren ; 't zy men de foort der Wormen, die 'er

het Voorwerp van uitmaaken ,of de plaatfen, waar

dezelven huisveften , in aanmerking neemt.

Een Faard
s
federt langen tyd ziek zynde, hact

1
v

• '
:

de
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^e Weetenfchap uitgeput van drie Hqeffmeden
s

die mee elkander 'er de Geneezing van ondernam

men, en alleiley flag van Middelen beproefd had-

den , in hope om dat gene té vinden, 't welk de

Kond hun aan de hand zou gegeven hebben, in-

gevalle de Kwaal hun bekend ware geweeit. Dit

Baard at zeer veel en bevond zig niettemin groo-

telyks uitgeteerd: ' dikwils, wanneer hetzelve,

zyn Voedzel met de grootfte graagte fchecn te

nuttigen, was het genoodzaakt met ceten uit te

fchciden, om zig over te geeven aan de gewei-

digfie beweeging; en, dit teken van eenige by uit-

ftek zwaare Pynen , was famengevoegd met een

foort. van Dolheid, vyaar mede het niesde (jV
hrouoit) na met den Kop geftooten te hebben te-

gen alles wat zig aan hem voordeedt. De Toe-
vallen waren niet zonder ophouden, doch de ver-

heffingen en tuffchenpoozingen hielden geen vafte,

regelmaat: dan eens genoot het Dier, eenige Da-
gen lang, een foort van rulle: dan kwamen we-
der de Toevallen verfcheide maaien op een zelf-

den dag. Na en voor de Verheffingen , dat is te

zeggen, in de tufichenpoozing der Toevallen, be-

vond t het zig in de uiterfte verzwakking; zyne
Gogen wierden vuil en loopende; hy hielde den

Kop laag; de Ooren waren koud, en hy at met
haaft: daarenboven was zyn Pis zeer dik en zyn
Afgang hadt zelden een bruine kleur, maar was
gelyk die van een Faard dat den Buikloop heeft;,

.
yill. Deel, O 5 om
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om kort te gaan; hy was zonderling ongefteld,

en, fterk gedronken hebbende, fcheen hy daar

door verkwikt te zyn 3 ten minden wat de Sny-

dingen betref:, daar men cen blyk van hadt aan

de oplettendheid, waar mede vooraf zyne Zyden

des Buiks door hem bekeeken werden.

Geraadpleegd zynde over cen Ziekte, welker

Toevallen Zo zonderling waren , en in 't eerftgeen

agt geevende dan op de voornaamfte Toevallen,

vermoedde ik dat 'er een gebrek in de Kop mogt

zyn : maar ik kon, met geene zekerheid, een flip-

te bepaaling maaken, aangaande den aart of zetel

van 't Gebrek. De menigvuldige Niefing (E/bróüe*

flwz/),niettemin,deedt my vermoeden, dat deNeus,

en in 'tbyzonder de Holligheden der Beenderen,

'er de zitplaats van mogten zyn. Ik merkte, 't is

waar, geen uitvloeijing, welke my kon doen den-»

ken, dat 'er een Gezwel of Verzweeringen plaats

hadden; doch ik viel in 't vermoeden, dat 'er

eenige ophooping van Stoffen kon zyn , en dat

die te dik waren, om een vryen uitloop te heb-

ben door de bogtigheden s welken men in de Neus-

kanaalen waarneemt : maar deeze ophooping en

geftremde Vogten zouden zeer bezwaarlyk alle

die uitwerkingen, waar van ik Ooggetuige was,

hebben kunnen veroorzaaken. Ik zogt dan d&

waare reden, in de aanwezigheid en werking vart

eenige Wormen, hoedanigen Verkeyen waar-

nam in de Voorhoofdsholligheden der Renderen ,

wan-
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wanneer Vlaanderen aangetaft werdt door zoda-

nig eene Ziekte van het Vee, die de Landlieden

Deiijigimd noemden,

Vv elke ook de grond mogt zyn van de Kwaal:

jk waadde niets met de Niesmiddelen in gebruik

te ftellen ; dewyl dezelvcn , door 't verwekken
van menigvuidiger en iterker Niefingen , zekerlyk

de Holligheden der Neusgaten zouden ontlaften ,

't zy van geftremde Vogten of van Infekten, dïot

jk daar in onderftelde te zyn. Ik deed derhalve

gelyke deelen Tabak en Betonie inblaazen. Dit

Poeijer werkte met een wonderbaare kragt, en

beantwoordde zo wel myne verwagting, dat hec

Dier, al niezende,, en na een groot getal van

poogingen, door het regter Neusgat, ver heen,

twee Wormpjes uitwierp, welker uitkomen my-
ne Gillingen billykte. Deeze Wormpjes waren

't een vier , 't andere drie Liniè'n lang ; de dikte

met de langte evenredig ; de kleur in beiden wie

naar den geelcn trekkende ; het Lyf egaal ruig en

in zeer kennelyke ringen verdeeld. Zy hadden

geen Pooten en waren voorzien met twee foorten

van beweegende Snoetjes , die my weezentlyfe

hol fcheenen te zyn , wanneer ikze met het Mi-
kroskoop bekeek, Ieder was geplaatft aan de zy-

de van eene byna onzigtbaare Opening, welke ife;

als de Mond aanmerkte ; en waar in deeze

Snoetjes fcheenen uit te loopen. Boven deeze

Opening waren twee kleine zwarte Stippen , nog

VIII. Deeu min-
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minder kennelyk ; die ik voor de Oogen van dee-

ze Diertjes hield.

Aangemoedigd door dcezen cerften Uitflag,

-welke, my verzekerende aangaande den aart der

Ziekte, reden gaf om op nieuwe goede Gevol-

gen te hopen, gebruikte ik dat zelfde ilag van

Geneesmiddelen verfcheide Dagen lang. Hec

Faard loosde nog twee van deeze Wormen uit de

Neus, en, wanneer 'er rufte volgde op de hevi-

ge beweegingen , die hetzelve geleeden had.t ,

gelde ik, in plaats van het Foeijer, een Infpuiting

tegen de Wormen, beftaande uit een mengzel van

van Aifte Wyn en fap van Porfelein.

Dat, egter, de Ongcfteldheid niet geheel was

weggenomen , bleek in verfcheide opzigten. De
Afgang van het Dier was altoos weinig gebonden:

deszelfs onverzaadelyke Honger, het dik wils ky-

|ten naar de Buikzyden ; alle die Toevallen , in

één

(*) In het onderzoek der redenen, om welken het voo?

de Paarden onmooglyk is te Braaken , heb ik h-t K ! ap-

vlies niet kunnen ontdekken, dat Mr. Lamorier, Chi-

rurgyn te Montpellier, voorgaf geaien te hebben aan den

bovenften Mond van dé Maag in deeze Dieren. De ge-

leerde Commentator der Apborismen van Boekhaave, de

Heer vak Swieten, heeft het zonder twyfel alleenlyk

erkend op het Berigt van dien Chirurgyn , in de Mem.
de VAcad Royale des Sciences. Ik heb vernomen dat Mr.

3 e r t i n , Medecin Anatomift van die vermaarde Sociëteit,

niet minder begeerig dan Mr. Verdiee om deeze Waa^-

neetning te bekragtigen ,zulk eenKlapvlies niet gevonden

tesft , en dat MonCeur Sue , aangezet om de Zaak te ondei?-

zoe-
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één woord, welken ik befchreeven heb, hielden"

nog ltand ; en de verlichting, die ik gekreegeti

had, lebeen my aan te duiden , dat. 'er een der-

gelyk Gebrek in de Ingewanden te overwinnen

ware. Ik moeft in de eerfte plaats vaft (lellen , of

ik beginnen zou door eene Ontlading te maaken,-

of doorliet ingeevenvan Middelen tegen de Wor-
men. De beftendige Weeklyvigheid, welke een

uitwerking kon zyn van de Giften, in de Maag
vervat en van kwaade Verteering, bepaalde myri

Oordeel. Ik zag dat het Dier genoegzaame krag-

ten had , om een ligten Purgeerdrank te verdraa-

gen, die zekerlyk voorafgegaan zou zyn door een

Braakmiddel-, dat van niet minder nuttigheid zou

zyn geweeft in het Geval , wanneer de Maagdoor

fcherpe Vogten of door Infekten aangedaan ware,

indien de Natuur ons in de Paarden dit flag van

Geneesmiddelen niet verboden had (*). Het Pur-

geer-

zoeken door een groot beminnaar van alle Weetenfcbap-
pen , niet minder tot beoeffening derzelven dan tot de

bloote befchouwirg bekwaam, den Heer Poulletier. ns
la Sale, Requefimeefler; vrugteloos getrngt heeft het-

zelve te vinden. Dit voorgewende Klapvlies gaat, vol-

gens Mr. Lam'ories, van vooren agterwaards, bedek-

kende byna twee derde deelen van de middellyn der

Opening: het heeft hem toegefcheenen de figuur van een

Waffende Maan te hebben in verfcheide Maugen, welken

hy hadt doen opblaazen en laaten droogen; en hy ver-

gelykt het by een der Lappen (Panneaux) van het Klap-

vlies des Karteldarms in de Menfch. Alle de verhevene

Óinftandigheden, in dêeze befchryving, bewyzen ten min-

VIII. Dü EL. ÜZy
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geermiddcl maakte ik van befte Aloï en zoete op-

geheven Kwik: het werkte tot myn genoegen,

hoewei de Afgang niet gevolgd werd oi gepaard

ging met eenige Wormen. Ik fehreef verder de

/fLtbitys Mineraal voor , ailecnlyk te geeven by

40 Greinen tcffens ieder Morgen, in een hand

vol Zemelen , behoudens dat men die Gifte kon

vermeerderen, als het noodig ware. Naauwlyks
hadt het Dier 'er de zesde maal van ingenomen,

of ik befpeurde een beginzel van moeielykheid in

't Zwelgen, eene meer dan natuurlykn Hitte in

de Bek, en agter in dezelve een ligte Ontftee-

k'ng. Deeze ui:komft , op welke ik reeds ver-

dagt was door het voorbeeld ,uat ik daar van ge-

had had in het behandelen van twee andere Paar-

den, ontzette my niet. Het was genoeg, om
'er

fte,<üat, indienMr. L AMORIF.R bet niet gezien heeft, hy
heefc gemeend dat hy het zag: maar zyn goede Trouw zou
my het Regt niet kunnen ontneemen van te verzekeren,
Tooral onder de Scherm van de Getuigen , door my aan-

gehaald , dat dit Klapvües abo weinig een weezentlyk
bellaan heeft, als de Lappen van het gene dat gefchikt is

om de Stoff-n te beletten, van uit den Biinden en Kartel-

darm in den Krinkcldarm over te gaan; 't welk hy waar-
fchynlyk, niet befchouwd heeft, dan in drooge Pr;c:n-
raaten, die altyd ver afwyken van den natuurlyken Staat.

Hy hadt 'er het maakzel van moeten onderzoeken in veiTcho
Onderwerpen, en dan zou hy, buicen twyfel, o-ertuigd
geworden zyn, dat hetzelve , eigentlyk gefproken

, geen
Lappen heeft , als zynde een foort van Sluitfyier, gemaakt
door de rondgaande Vezelen van den Krinkeldaim en tot
\luiting van deszeifs uiteinde gefchikt. Voorts zal ik hier

niet



AïHANGELYK VAN WORMEN. ölï

'er niet over verbaasd te ftaan , te weeten dat,

onder deeze Dieren, gelyk onderde Menfchen,

eenigen aandoenlyker zyn voor de werkinge der

Kwik, dan anderen, en voor 't overige kennis te

hebben aan 't Vliezig middelfchot , dat de hollig-

heid hunnes Beks in tweèn fcheidt. Niet alleen

verfchilt dit zweevend Boogwerk van het Vdum
Pclati in de Menfchen, door het ontbreeken van,

het Cylindrifch verlangzel, genaamd XJvula^ <iat

regt in 't midden van des agterften Boogs vryen

rand is hangende , maar ook door zyne nadering

aan den Wortel van de Tong, juift voor de Epi-

glott'is', eene nadering zo digt, dat men naauw-

lyks eenige tuflchenwydte deezerDeelen befpeu-

ren kan. Dit Schot onderfchept, door defchuins-

heid van zyne plaatzing, ook allen doorgang van

bin-

niet alle de Ornftandigheden overfchryven , in welken ik

uitgeweid heb in het vierde Stuk van myne Hippiatric»,

om duidelyk het maakzel en de ptaatziug van de iVlnag in

de Paarden te verklaaren. Dit zelfde maakzel heeft my,
zeer kennelyk, het beletzel en den onverwinnelyken Sluit-

boom {Barrière) aangeweezen , die de opmerkingen van

Mr, Lamorier omfmtpt zyn: maar de uitpluizingcn

,

waar in ik zou moeten treeden, gaven ftoffe tot een uit-

voerig Vertoog, en zouden my 't vervvyt op den hais haa-

ien, dat eenc uitweiding verdient, die de Hoofdzaak,

welke men zig heeft vcorgefteld, uit het oog doet ver-

liezen.

[Men knn hier mede vergelyken , het gene gezegd is ia

de befchryving der Paarden, in het III. Stuk der Na-
tuurl. Hifiorie volgens bet Samen/iel van Liwn/eus. Am*
fierd. 1762. bladz. 378.]

VIII. Deu.
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binnen buiten waards , en opent zig , als een foorc

van Klapvlies , van buiten binnenw rards. De
ÈQinfte zwelling, nu, aan den wortel ofgrund-

fteuii van de Tong, vernaau.vt nog deeüe Ope-

ningen, hoe weinig ook dit Deel ontit/cen zy,

het Voedsel kan met in zo groot-e vcelneU, als

anders, in de Keel gebragt worden, zonder hevi-

ge Pyn en te veroorzaaken aan het Uier-

De afwendingen, welken eene rykelyke Ont-

lafting zou hebben kunnen voortbrengen , fcheenen-

my niet noodig te zyn. Door te.nptramia enee-

nige ve: zngiende Lc-.vewent.-n Jc^ddï dziï dceze On-

gemakken, daar ik zelfs op.gecr.c andere wyzehulp

aan zou heboen kunnen toebrengen ; aangemerkt

de zwakheid van het Paard , op dien tyd. 'Ik

deed het Wormdry ven de Piilen.inneem.cn , fa-

iaengefteld uit Pi/h Viperarum ^Centaum mm. Ra-

ra en Balram;t£, in een genoegzaame veelheid Rob

Jitn'ipen gemengd ; mnar alle myne poogingen wa-

ren te vergeefs : het Dier verviel in een geheele

Uitteering en ftierf eindelyk ondanks myne zor-

gen en het verlangen dat ik had om eene Ziekte

te overwinnen, die de aandagt naar zig trok van

een troep nieuwsgierigen, meer den goeden uit-

flag van anderen benydendc, dan toeleggende op'

de voortzetting van hunne Kond:

In dergelyke Omftandigheden is het moeielyk

zig het genoegen te weigeren van een Onderzoek,
?
t welk ons de natuur van de oorzaak der Ziek-

te, en de zitplaats, waar zy gelegen is, kan ont-

dek-
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dekken. Ik ging dan daar toe over enbegon mee

de opening van den Kop.

De deelen , die binnen het Bekkeneel befloo-

ten zyn , volmaakt gezond vindende , zo onder-

zogt ik die welken de Neusgaten famenftellen en

verder daar toe behooren. Ik vondgeene demin-

fte Ongefteldheid , noch in de Holligheden van

het Jukbeen , noch in die der Kaakbeenderen

,

noch in de Spongieufe beentjes van de Neus, maar

drie kleine Wormen in de Boezems der Voor-

hoofdsbeenderen, twee aan de regter, en één aan

de flinkerzyde. Deeze Wormpjes waren van de

zelfde figuur, als degenen, welken het Paard

met Niezen hadt uitgeworpen , doch dunner, min-

der Haairig,en als vafl: zittende of gehegt aan het

Vlies dat deeze Holligheden bekleedt. Deeze i

Rok, die natuurlyk aldaar doorfchynende, zeer

effen en zo dun is , dat zy den naam van Spinne-

websvlies wel draagen mogt, was, integendeel,

dik, roodagtig 5 een weinig verbeeten en bedekt

met een taaije Etterige Stoffe , die 'er naauwlyks

van afgefcheiden konde worden. Zodanig is by-

na de toeftand van dit Vlies in Paarden , die de

Droes hebben , met dit verfchil , dat de dikte

van hetzelve alsdan aanmerkelyker is ;datde Ver-

zweeringen vermenigvuldigd zyn ; dat de Stof

vloeibaarer is en overvloediger, aangezien dezel-

ve, onophoudelyk, door de Neusgaten uitloopt

:

terwyl in het Onderwerp , waar van ik hier fpreek,

VIII. Deel. P nooit
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nooit de minfte Snotterigheid , ofeenig ander Ken-

teken van de Droes , hadt plaats gehad.

Vervolgens wendde ik myne nafpooringen tot

den Buik , dien ik opende door middel van eene

dubbelde Kruiswyze Infnyding der Bekleedze-

len, welke al het Gedarmte bloot maakte. Ik

haalde op zyde , buiten den Buik, de byftere

Klomp der dikke Darmen, om te wroeten inde

Maag en de dunne Darmen. In den eerften op-

flag wierd ik , op de buitenfte Oppervlakte van

deeze, een menigte Wormengewaar, van wel-

ken het grootfte getal levendig was, en de ande-

ren dood of kragceloos. Zy geleeken het aller-

minfte niet, noch naar die van de Neus, noch naar

die Naaldswyze Wormen , welken in het Paard

dat de Vallende Ziekte hadt, hier voor gemeld,

buiten het Kanaal gekomen waren door Wegen,

welken zy zig door de Rokken heen gebaand had-

den. Zy waren ongevaar vier of vyf Duimen

lang , zo dun als diaaden en ongeringd : hunne

kleur was wit, de zelfftandigheid niet zeer week;

het Oog kon zig niet verzekeren , aan welk end

hunne Kop geplaatft ware. Ik weet niet, of het

niet deze foort van Wormen zy , welken Ca-
hacciolo genoemd heeft , Scorjer't of 'Filandre ,

en die hy zegt tuffchen de Ribben voort te ko-

men. Wat hier van zy , het was van veel be-

lang den Weg te weeten , welken deeze Infekten

hadden genomen , om zig dus van binnen naar bui-

ten
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tenteverfpreiden. Ik volgde ten dien einde , met

de allernaauwkeurigfte oplettendheid , de geheele

uitgeftrektheid der Darmen , hebbende de voor-

zorge gebruikt, van my te voorzien van een uit-

muntend Vergrootglas , tot onderfcheiding

van de gemaakte Openingen, of van de Lidtekens

die 'er ten minfte alsoverblyfzels van mogten zym
Ik wierd geen voetftap van 't een of 't andere ge-

waar ; de Rokken waren nergens befchadigd , en

het allerzon derlingite was, dat men geenen van

deeze Wormpjes vond in de holligheid Van het

Kanaal. Ook was , buiten dit zelve Kanaal , in

de geheele holte des Buiks , nergens eenige Zak

>

Beurs, Gezwel of Verzweering, om kort te gaan ^

geene byzondere plaats te vinden , daar men met

eenige waarfchynlykheid onderftellen kon , dat

zy hunnen oorfprong genomen of genefteld

hadden.

Dit Verfchynzel was het eenigfte niet , *t welk.

my verfteld deed t ftaan.Ikdagt niet, dat men eenig-

]yk aan deeze Wormen allede Pynen , waarmede

het Dier oogfchynlyk was geplaagd geweefl;, moeft

toefchryven. Ik oordeelde derhalve raadzaam , de

Maag te openen en vond in deeze Zak, wiens in-

wendige Rok dikker en tevens weeker als ook

Spongieufer was, dan dezelve behoorde te zyn ,

een foort van Infekten , die my geheel onbekend

waren.

Zyhadden de gedaante van een langwerpig Ey:

hunne langte was ongevaar vyfLiniè'n en de groot-

VIIL Deel. Pa fte
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fte middellyn bykans het vierde deel van die lang-

te. Men onderfcheidde drie Ringen of Streepen

van Haairtjes,een halve Linie lang , loodregtzig.

verheffende in den omtrek van hun Lighaam : waar-

van de eerde als 't ware een Halsband of Kraag

fcheen te zyn , om aan te wyzen waar de Kop ein-

digde, die, in dit geval, omtrent het zesde deel

zou zyn geweeft van de geheele langte , zynde

een weinig dikker dan het andereend. DeTwee-
de Ring vertoonde zig als een Gordel 3 die het

Lighaam , in de langte , in tweeen gelyk verdeel-

de : de derde omringde het agterfte deel , op een

zesde van het end.

De deelen des Lighaams van deeze Wormen y

tuifchen de Halskraag en den Gordel , als ook die

tuflchen den Gordel en den laatften Ring, waren

als een Meloen geribt , door overlangfe groeven,

die aan de Ringen eindigden. In ieder Groef, en op

verfchillende punten der langte , waren de Pooten

gewricht, zeer digt by elkander, die, bypaaren-

famengevoegd zynde in het uitfehieten uit het

Lighaam, zig onmiddelyk daafna van één lcheid-

den, de cene ter regter de andere ter flmkerhand.

In de eerfte opfiag fcheenen deeze Pooten niet

dan langer Hairtjes als die der Ringen; maar, door

een langwylige befchouwing , werdt eene Gele-

ding in derzelver midden en twee Klaauwtjesaan

de enden ontdekt. Dat meer is, door de merig^

te van deeze Groefjes , en dewyl ieder derzelven

een groot getal paaren van deeze Pooten droeg, zo

kon
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kon men naauwlyks het Lighaam, in die ruigte als

jeen Egel, onderfcheiden.

De Kop en het ageerde end waren ook ruig

,

.doch bezet met veel korter Hairtjes. De Kop was

voorzien met vier Wapenen: waarvan twee, uit

dehoeken des Beks voortkomende, platteHaakj.es

.verbeeldden,metde Vlakten naar elkander gekeerd,

iiit waards flaauw gekromd , en aan de enden in twee

fcherpe punten gefpleeten. In hunne beweeging

komen de twee punten van het eene ruggelings

tegen die van 't andere aan, en wyken weder

met kragt van elkander af. Tuffchen de.eze twee

Haakjes openbaarden zig twee Snoeren, die van

de Lippen komen s of mooglyk twee Haakjes, ge-

]yk aan de twee eerften. Daar was een kleine

zwarte Stip aan ieder zyde van den wortel van

één derzelven. Wat het agterftc deel belangt,

hetzelve isinsgelyks met twee Haakjes gewapend,

die in hunne figuur niet van de anderen ver?

fchillem

Deeze Wormen begeeven zig niet van de ee<-

ne naa de andereplaats , dan zeer langzaam , en

rollende van de flinker naar de regter en van de

regter naar de flinkerhand: want zy hebben geene

Wormswyze of Golvende beweeging. Zy heb-

ben altoos een menigte Pooten , tot een van dee-

ze Gangen gereed, terwyl de anderen, daar te-

genover, die anders ten deele de uitwerking der

eerften vernietigen zouden , rondom het Lighaam

Jeggen als onnutte Ledemaaten, De genen, mid<-

VIJL Deel, P 3 de*



ai8 Ziekten der Paarden,

delerwyl, die in werking zyn, hegten zig,mefc

de Klaauwen , aan de Deelen , die zy bereiken

kunnen, zig door buiging inkortende, en zy rus-

ten wederom, op haare beurt , wanneer de te-

genoverftaande in werking zyn gebragt , naar wel-

gevallen van het Diertje.

Indien het raaakzel, indien de Wapenen ver-

fchriklyk zyn ; de manier, op welke wy deeze

Wormpjes ingedrongen gezien hebben in den bin-

nenften Rok van de Maag, is het niet minder. Zy
waren met hunnen Kop , min of meer diep, ge-

nefteld; niet in het harde en drooge gedeelte, dat

een vervolg is van den inwendigen RokderZvvelg-

pyp , en een gedeelte van de Maag, aan de zyde

van de bovenfte Opening, bekleedt; maar in het

getepelde en fluweelagtige gedeelte, daar zy eg-

ter geen Verzweeringen in veroorzaakt hadden.

In dit gedeelte , zeg ik, hadden zy zig kleine

Hokjes gemaakt door het verwyderen der Veze-

len, die zelf rondom eenigen gefchikt waren als

de eerfte Webbe , waar van de Tonnetjes der Zy-

wormen worden geformeerd , en zy hielden 'er

zo vaft aan met hunne Haakjes en Klaauwen, dat

'er kragt noodig ware omze daar uit tehaalen. Ik

verbeeld my,dat deeze Infekten, altoos gehegt op

eene zelfde plaats en gepofteerd aan de opening

der Lymphatieke Vaten , zig voeden met het

Maagfap , 't welk die zelfde Vaten overvloedig

in de Maag ontladen. Het fchynt nogthans on-

geloofbaar, dat deeze zelfde Infekten , zo als ikze

heb
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heb afgefchetft, kunnen doordringen in zo fyne

Poren ; niiffchien waren zy 'er reeds ingedron-

gen , voorenaleer zy die groot;e verkreegen had-

den : ten anderen was hunne Kop zeer klein en

eene "Waarneeming leerde my, buitendien, de

fcbranderheid, waar mede zy de beletzelen kon-

den te boven komen,- die hun door de naauwte

der Mondjes van deeze kleine Buisjes werden

toegebragt. Ik liet 'er eenigcn op een blad Pa-

piers, na ze naauwkeurig onderzogt te hebben

:

de flaauwheid van hunne voortgaande of rollende

beweeging ftelde hun buiten flaat om te loopen

,

en zig buiten het Blad uit te fpreiden. Den vol-

genden morgen vond ik ze levendig, maar twee

van hun, het Papier doorboord hebbende, had-

den hetzelve zeer onderfcheidclyk verdeeld in

verfcheide Plaatjes, zynde met hunnen Kop ge-

nefteld in de verwyderingen , door hun gemaakt»

Dus konden zo handige en fyne Werkluy zig

zonder moeite de Mondjes der Kanaalen openen,

in welken ik ze gevonden had.

Om de Wegen te verklaaren, welken de drie

verfchillende foorten . van Wormen , die thans

myn Onderwerp zyn
, genomen hadden , zal ik

zeggen : dat de Eijertjes der éerften met de in*?

gehaalde Lugt gebragt zyn in de Boezems of Hol»

Jjgheden der Beenderen , of dat zy daar in ge-

voerd zyn met de Stoffe, die in deeze Deelen

doorzypelt. Heteerfte van deeze Middelen komt,

in de eerfte opflag,het kortfte en waarfcbynlykfte

VIII. Deel, P 4 voor.
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voor. DeLugtkan, onbetwiftclyk, by haaren

ingang en doorgang van deeze Holligheden , on-

zigtbaare Eijertjes of Diertjes overgelaten heb-

ben , waar mede zy zig beladen vondt : 't zy dat

de Snotterigheid aldaar zekere lymigheid verkree-

gen had , die in ftaat was omze op te houden

;

't zy dat de Ontfteeking en verbyting van het

Snotvlies hunne aankomfte zy voorgegaan , en

dat de Etterige taaije Stof, die de uitgeknaagde

plaatfen bedekte , dezelvcn daar opgehouden hcb-

be. Het is ook mooglyk dat deeze Eijertjes, van

oneindige kleinte , met het Voedzel ofde Lugt in

de eerfte Wegen gebragt, en vervolgens met de

Chyl gemengd zynde , in het Bloed zyn doorge-

drongen , en met het Vogt, dat door de uiterfie

Takjes der Slagaderen geloosd wordt, zynde ge-

fchikt tot bevogtiging van het Snotvlies, waarin

deeze Vaatjes eindigen 3 aldaar in die kleine

Groefjes nedergelegd zyn.

't Is my niet onbekend , hoe men in een Werk-
je , waar van de Tytelis; Verhandeling over dt

waare Zitplaats van de Droes; beweerd heeft dat,

aangemerkt de teerheid van het Vliesjc in de Hol-

ligheden der Beenderen, aldaar geene doorzype-

ling gefchiede. Maar , indien men , uit hoofde

van deszelfs groote dunhcid, aldaar geen Hollet-

jes of Klieragtige blaasjes befpeuren , ja zelfs niet

onderftellen kan te zyn, die eene zo overvloedige

affcheiding van Vogten teweeg brengen zouden;

ontflaat ons die reden egter niet, van de geduu-

rd
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rige Uitwaafeming te erkennen , welke daar ge-

fchiedt,en welker noodzaaklykhcid zelfs blykbaar

is. Inderdaad , zonder dezelve zou deeze Rok
t'eenemaal onvoorzien en beroofd zyn van de

Daauw, welke hem bewaaren moet voor verdroo-

ging, rimpeligheid en. Ontfteeking, dcgewoonly-

ke uitwerking der aandoening en onmiddelyke aan-

raaking van de Lugt , waar voor by bloot gefteld

is. Ten anderen is de uitwaafeming van Vogten
aldaar genoegzaam bewyslyk; niet alleen door de

tegenwoordigheid van de dikke Stofte, welke ik

opgemerkt heb, en die in andere Ziekelyke om-
ftandigheden de Holligheden vervult; maar ook

door de gemeenfehap van dezelven met de groote

Kanaalen , waar in zy zig ontlaften ; een ge-

meenfehap die zonder twyfcl nutteloos zoude zyn,

indien aldaar in 't geheel geenc doorzypeling

plaats had.

De toelaating der Wormen , die buiten op het

Kanaal der Darmen kroopen , kan niet gebragt

worden dan tot den loop van hunne Eijertjes in de

Bloedvaten en tot derzelver uitgang door de Po-
ren, daar het Vogt uitzweet, 't welk alle dee-

len bedaauwt en fmeerig maakt, die in de Buik
begreepen zyn. Een menigte van Buisjes , die

uiterfte enden van kleine Slagadertjes zyn, uitmaa—

kende de uitwaafemende of Dampvoerende Va-
ten, openen zig aan de Oppervlakte der Darmen,
als ook aan die van het Darmvlies, 't welk tot

omwinding derzelven ftrekt , en Horten daar in

,

VIII. Deel. P 5 raar
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naar reden van de kleinheid of wydte hunner Q-

peningen, een Vogt dat de Wey maakc , waar-

mede zy zigtbaarlyk zyn bevogtigd. De Eijer-

tjes, nu, in het Vogc zwemmende, zullen bui-

ten twyfel die kleine Buisjes mee het Vogt door-

gegaan en dus gebragt zyn buiten den Omloop des

Bloeds. Ik weet wel , dat 'er , in de natuurlyke

flaat , dit Vogt altoos in egaale veelheid zy ; dat»

mgevalle 'er uitwaafemende Slagaderlyke Poren

zyn , 'er ook Aderlyke moeten zyn die influrpen,

door middel van welken , het gene van de Slaga-

dertjes is aangebragt, weder in het Bloed terug-

gevoerd wordt: maar hier door kon naauwlyks de

terugkeering bewerkftelligd worden van alle de

Eijertjes , die , her- en derwaards verfpreid zyn-

de over de Oppervlakte van de Deelen , 'er aan

vaft waren blyven zitten, en niet dan toevallig we-

der opgeflurpt zouden kunnen zyn geworden.

Wat de zonderlinge Diertjes aangaat , die de

Maag befloegen: dcrzelver invoering zal, naar al-

le waarfchynlykheid , niet zo ingewikkeld noch

zo moeielyk zyn geweeft. Indien ik ftelde, dat

zy 'er gekomen waren door de affcheiding van het

Maagfap : zou die overvoering nog gemakkelyker

zyn, dan die der Eijertjes met het doorzypelen-

de Vogt, dat het Buikvlies bedaauwt: maar de

mooglykheid van een Zaak is geen waarborg van

haare zekerheid , en ik meen dat het eenvoudiger

zy te vermoeden , dat zy met het Voedzel in de

Maag zyn gekomen. Hier zal ik byvoegen , dat

d©
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de traagheid en moeielykheid van hunnen voort-

gang en de manier , op welke zy in de Rokken
ingewikkeld waren, een bewys zyn van het ver-

blyf endeftandvaftige beftaanlykheidddeezer Dier-

tjes in het Ingewand.

Voor 't overige: men vraage my niet of deeze

foort van Wormen eeniglyk eigen zy aan het

Paard ? 't Is zeker , dat ik 'er, na dien tyd , nooit

dergelyken heb gezien. Schoon ik verfcheide zieke

Paarden gekogt heb , die in dezelfde Weidenge-
loopen hadden als het gemelde; en fommigendood

anderen levendig geopend; ismy, onderde In-

fekten , die ik 'er in vond , nimmer iets derge-

lyks voorgekomen. Al onderftelden wy eens,

dat hunne Eijer tjes niet in het Voedzel zaten, maar

zweefden in de Lugt,en in de Maag gebragt wa-
ren met de deeltjes van dat Element, die 'er door

middel van de Zwelging der Spyzen in komen

;

zou ik my nog niet verzekeren kunnen , dat zy,
op deeze manier in het Menfchelyk Lighaam of in

dat van eenige andere Dieren gevoerd zynde, zig

daar hadden kunnen ontwinden. De Ondervin-

ding leert ons, dat 'er Wormen zyn , welke men
niet vindt en die niet voortteclen , anders dan op

één foort van Dieren ; dat zekere Infekten eigen

zyn aan zeker foort van Planten: dat 'er zelfs

Zaaden zyn, die niet opkomen dan in zekere Lan-
den of Gronden : maar de ftellige redenen van die

verfchillende toe-eigeningen zyn ons niet dan zeer

onvolmaaktelyk bekend, en, om op een gegron-

VIII. Deel. d?
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.de wyze de voorgeftelde Vraag te beantwoorden,

zou men of Voorbeelden moeten hebben van dee-

ze ontwinding in de Maag van den Menfch en

eenige andere Dieren, of, een mintte, klaarder eu

zekerder Licht, dan het gene fpruit ukdegevaarr

lyke konft van giffen.

ïn 't algemeen weetcn wy eenvoudiglyk ; dat

de Warmte vereifcht worde tot de Ontwinding :

door dezelve fpannen de verdunde Vogten de vas-

te deelen uit, waarin zy zyn vervat : deeze vas-

te dcelen uitgezet en met een natuurlyke Veerr
Jcragt begaafd , werken terug op die zelfde Vloei-

ftoffen, en de een en anderen van deeze Werk-
tuiglyke deelen , in een behoorlyk Evenvvigt en

een bekwaame gefchiktheid zynde tot aanhouding

van deeze onderlinge werking en van dit weder-

keerig fpeelen , krygen, door middel van deezen

begonnen Omloop der Vogten s een trap van aan-

groeijing : deeze trap vermeerdert naar maate die

beweeging toeneemt , en , naar evenredigheid van

de Sappen , waar mede het Infekt door indringing

gevoed wordt, terwyl het nog inzyn Omwind-
zei is; doch onmiddelyk, en door een korter

v/eg , wanneer het daar uit is gegaan. Zodanig

zyn de Voorwaarden , zonder welken alle Ont-

winding en alle Grocy onmooglyk zyn. Voorts ,

welke ook de uitgeftrekthcid zy der trappen van

deeze Warmte, die de eerfte geraamten der WerkT

tuigen kan doen fpeelen ; dit is een ftukjdat men

pie$ zou kunnen ophelderen dan langs den weg van

Proef*
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Proefneemingen. Het is zeker , dat fommigen-

een Iterkere en langduuriger aangevoegde Warm-
te behoeven : dat anderen 'er eene. vereifchen die

zagter en van korter duuring is, en dat 'er, by-

gevolg, eene ongelykheid plaats heeft in deeze

trappen , die niet toelaat dezelven , 't zy wille-

keunglyk, of by vergelyking, valt te ftellen.

Wy hebben een model van deeze Verfcheiden-

heid in de verfchillende trappen van Vuur, wel-

ken de Natuur gebruikt tot volmaaking van het

Werk der Groeijinge. Dit uitwendig Vermo-
gen; deeze Werker, die het Infekt leven en

kragt geeft om zig te antwinden , doet zekerlyk

tot den Groey der Gewaffen , aangezien hy de

geen is, die in hun binnenfte dit Sap beweegt,
waarvan een gedeelte zig vereenigen moet mee
derzelver deelen. In hoe veele verfchillende trap-

pen, egter, geeft deeze menigte van Planten niec

kentekenen van Leven ! Ziet men niet de Pyn- en
Geneverboom, de Ceders , Taxis en anderen,

hunne groente behouden in de zwaarfte Koude;
de Hepatica's , Helleborus, Aconitum, Steeleny

Bladen en Bloemen fchieten in het allerftrengfte

Saizoen : om kort te gaan veelerley Planten
, ge-

lyk de Moffen , Lichens enz., Zaad geeven

groeijen en voortteelen in de hardfte Vorft,

terwyl anderen daartoe niet dan in de Zomer be-
kwaam zyn.

Welke is, verder, de hoedanigheid der Vog-

,
VIII. Deel. ten
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ten, die de Ontwinding van deeze Schepfekjes

bevorderen en dezelven Voedzel geeven? Zullen

wy die zoeken in een Zuur, dat belemmerd zy

met Zwavel- en Aardagtige deelen , kunnende niec

verwekken dan eene flaauwe gillende beweeging?

De Heer Andry heeft, een minfte, zulks be-

weerd , ten opzigt van de Wormen in 't Men-
fchelyk Lighaam : doch ondervraagd zynde om-

trent de redenen van het verfchil der Infekten in

zulke of zulke Lighaamen , en in deze of die Dee-

len , was hy genoodzaakt in 't een of ander Vogt

een eigenfehap te erkennen, welke hy nogthans

niet heeft kunnen bepaalen, en die hy onderfteld

heeft alleen betrekkclyk te zyn tot de Ontwin-

ding van ééne foort van Dieren en geenszins tot

die van anderen.

Weinig voldaan met deeze Grondbeginzelen,

die niets ter wereld uitdrukken; laat ons ten min-

fte de Waarheid naderen, zo wy dezelve niet vat-

ten kunnen! Het is niet, gelyk ik gezegd heb,

in Menfchen en in Dieren, gezond, frifch en fterk

van Lighaam, en door den arbeid geoefend, dat

wy Wormen ontmoeten. Deeze hebben , in de

eer*

(*") [De Stelling, dat niet dan zieke Onderwerpen van

Wormen aangedaan worden; 't welk de Heer Boürge-
XATfchynt te willen ; gaat niet door. De Heer D au-
sent on vondt Wormen in de Maag van alle Paarden,

die hy geopend had, zo Mannetjes als Wyfjes, jong en

oud, welker Paarden getal over de zedig was. 't Is waar;

men
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eerfte plaats , veel meer Warmte dan de anderen,

uit hoofde van de fterke fchuuring der Vafte dee-

len tegen de vloeibaare,die door deeze drukking

zyn famengeperft: ten anderen vernielen in hun

de Werktuigen der Verteering de Eijertjes der

Infekten, vernietigen de Infekten zelf, en berei-

den met een wonderbaare vaardigheid de Sappen ^

die de plaats vervullen moeten van 't gene men
kwyt raakt. In de Lighaamen , in tegendeel,

die ziek zyn, flap en week van Geftel, hebben-

de geen of weinig beweeging, ondergaan alle

deelen minder fchuuring; zy krygen, door hun-

ne verflapping, grooter Oppervlakten, en , de ver-

dikking der Vogten minder zynde , is 'er ook

minder Warmte: daarenboven is, in de zodani-

gen, de Verteering byna altoos onvolkomen , en

de bewerking der Voedende Stoffen zodanig niet,

als zy moeft zyn, tot het uithaalen en uitgeeven

van goede Sappen: behalve dat het gebrek van

een e naauwkeurige zuivering door de Uitloozen-

de wegen , nog een nieuwe oorzaak is van de

verbaftering der Vogten. Indien, nu, niet

dan zodanige Onderwerpen van Wormen worden
aangedaan (*) ,zo moet men befluiten,dat min of

meer

men opeftt zelden gezonde Paarden , die zyn 'er Wat koft-

baar toe: doch, behalve dat het niet te denken is, dat hy
in ditGeval de Koften heeft ontzien,wordtvanhemin de

befchryving van de Ezelen gemeld , dat hy in derzelver

ÏVIaag ook altoos dergelyke Wormen gevonden heeft.

En, wat de MenCchen betreft, weet men, dat fomtyds

VIII. Du kl. Wor-
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meer gebrekkely ke Sappen en een e min ofmeer ge-

maatigde Warmte, tot de Ontwinding van der-

zelver Eijertjes en aangroeijing famcnioopen.

Thans blyft nog over, dat ik kortelyk berigc

geeve van de Proefneemingcn , die door my in 't

werk gefteld zyn, met inzigt om, hoewel niet

onfeilbaar , de Middelen te weecen en te ontdek-

ken , die tot vernieling hadden kunnen (trekken

van dat Ongedierte, 't welk aan het Paard, daar

wy van fpreeken 3 doodelyk is geweeft.

De genen, die den meeften tegenftand geboo-

den hebben aan alle myne poogingen, zyn geweeft

de Maagwormen. Ik heb 'er geworpen in enkel

Water, in Wyn , inAzyn, in Brandewyn, in

Limoenfap, in Aloë -water , in Water dat van

Oranje-bloemen gedeftilleerd was , in Olie van

Nooten, in Olyven Olie : zy hebben daar in,

niet zes Weeken ,
gelyk in gemeen Water, maar

veertien Dagen, of daar omtrent, geleefd. Aan

de Lugt bloot gefteld en droog gelaaten zynde op

Papier, (tierven zy na verloop van twee Dagen.

De genen, eindelykj die ik deed in een Afkook -

zel van Grat'iola , waar in ik een Once Sal Sedl'i-

cenje had doen fmelten , raakten in minder dan

een Uur om hals.

Zoud ik , niettemin , van deeze Proef kunnen

ge-

Wormen, en wel in groote menigte , huishouden in de

Darmen van eenige Subjeften , die uiteiiyk geen de min-

fte fchyn van Ongezondheid hadden: waar van Ons de

bly-
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gebruik maaken , om te beweeren dat zy het

zeilde lot . zouden ondergaan hebben ^ indien

dit Middel inwendig gebruikt geworden wa-

re ? Dit meen ik niet te mogen 'vaftftellen

;

niet alleen om dat deeze Wormen , dieper

of ondieper geplaatft zynde in het Dons van

den binnenften Maagrok , zekerlyk zo niet

bloot gefteld en onderworpen zouden geweeft zyn

aan de werking en aandoening der Deeltjes van

dit bittere Zout , dan zy waren toen zy dreeven

in het Afkookzel , waar in ik hetzelve had doen

fmelten : maar ook , om dat ik zelf, in menigte

Gevallen, heb bevonden, dat zulk Vogt, 't welk

in het Lighaam de vernieling der Infekten uit-

werkte, niet van de zelfde kragt was^ wanneer

ik, hetzelve in een Vat uitgeftort zynde, daar

Wormen in liet baaden , van even de zelfde foort,

als degenen die, in 't kwaalyk gefteld Dier, door

dat Vogt ter dood gebragt waren.

Ten anderen fchynt het, dat in een Geval als

dit j daar aan den eenen kant de Wormen van de

Maag zig gehegt bevonden aan de Openingen der

Lymphatieke Vaten , en , aan den anderen kant

de genen , die buiten de Darmen waren , zig niet

konden voeden dan met dit doorzweetend Vogt,

waarin zy waren uitgebroed ; het zekerfte Mid-

del

blyken , onder anderen , op het Tbeatrum Anatomkum
hier te Amfterdam , in een Lyk zyn voorgekomen.]

VIII. Deel. Q
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del, om dezelven met voordeel aan te taften , zy

liet gebruik van Kwikzilver, 't welk, onder al-

le Wormdryvende Middelen , het zekerfte en krag-

tigfte is , en welks deeltjes of Lighaampjss , tot

eene byftere kleinheid deelbaar , doorgaan en

doordringen in de alterfynfte en afgelegenfte

-Doorzygplaatfen. Ik beken, dat, tenopzigtvan

den beklaaglyken toeftand des Paards,'t welkniy

aangebooden werdt, en deszelfs gefchiktheidtoc

-de Kwyling , die manier ongebruikbaar ware:

aangezien 40 Greinen JEthiops Mineraal reeds ee-

ne moeielykheid der Zwelging en eene ligte Ont-

fieeking in de Keel veroorzaakt hadden;- maar ,

hoe groot ook de nabyheid van het Gehemelte aan

den wortel der Tongin de Paarden zy, men vindt

ze allen niet zo aandoenlyk voor de uitwerkingen

van 't Kwikzilver. Ik maak menigvuldig en met

«en jgoeden uitflag gebruik van een Merkuriaal

Poeijer , bekwaam om niet alleen de Woxmziek-

ten , maar daarenboven de Schurft te geneezen

,

ja zelfs de Droes , wanneer die niet tot haaren

uiterften trap van Vermogen gekomen , noch haare

uitwerking in 't geheele Lighaam doorgedron-

gen zy.

Neem ongebluföhte Kalk en Alikantfche Sou-

de, van ieder twee Ponden, mengze onder el'

kander tot een grof Poeijer , en doeze in een

Bak, wiens bodem doorboord zy met een Gat,

dat men met een genoegzaame veelheid Strootoe-

geftopt hebbe. Doe in dien zelfden Bak gemeen

Wa-
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Water 3 't welk door het Stroo zal zygen naar

rnaate het met de Zouten van de Kalk en Soudè

is beladen. Giet 'er dan wederom het doorge-

loopen Water op, en herhaal dit, tot dat gy aan

de fmaak ontdekt , dat hetzelve genoegzaam met

Zouten zy bezwangerd.

Vervolgens twee Oneen Aqu'tïa alba (f) geno-

men hebbende, doe die in een Aarden Vat, gie-

tende daar op van deeze Loog , tot dat 'er die

twee Vingerbreedten boven ftaa. Roer dit Poei-

jer, 't welk gy drie of vier Dagen zonder Vuur
moet laaten ftaan , met een klein Stokje, twee

of drie maaien 's daags : doe het mengzel daarna

op een Filtreer papier, dat in een Glaazen Treg-

ter isgeplaatft, en giet 'er Koud Water op, ha-

tende het doorzygen, tot dat het Water geen

Zouten fmaak meer he'bbe. Droog het Poeijer

en fteek daarop zeer zuiveren Wyngeeftin brand,

roerende het ten zelfde tyde: herhaal dit twee of

drie maaien en bewaar het tot dat gy het van noo-

den hebt. De Gifte, daarvan , is van 5 tot is

Greinen voor Menfchen, en van 12 Greinen voor

een Paard , allengs opklimmende tot de 20, 25
en 30 Greinen, meer of min ge-evenredigd naar

den toeftand des Beks , en de uitwerkingen,

die men van 't zelve befpeurt.

Ik twyfel geenzins j of dit Bereidzel, 't wel-

ke

(f) [Hier door wordt de Mercurius fublimatus dulcis

.

gelyk men die gemeenlyk gebruikt , verftaan ]
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ke ik boven de Mthiops Mineraal verkoozen zou

hebben, indien ik het had gehad, zou de Wor-*

men van het Gedarmte hebben vernielen kunnen,-

die ten hoogften maar de zoete Oliën tegenfton-

den , waarin ikze wierp , en niet de bittere Oli-

ën of andere Aftrekzeis van dergelyken aart. Dee-

ze Gilling is zelfs daar op gegrond ; dat ik de

dood van verfcheidene derzelven kon toefchry-

ven aan de kragt van de iEthiops, welker Gifte

niettemin niet fterk genoeg, noch zo dikwils

herhaald kon worden ,als ik verlangd zouhebben.

Maar nu blyft 'er eene Vraag op te loflen. Zou-

den deeze Wormen , door de Middelen ver-

nield zynde en vervolgens niet uitgeworpen kun-

nende worden , niet , door hun bederf, nog moeie-

lyker en nadeeliger Toevallen hebben te weeg

gebragt , dan door hunne tegenwoordigheid ter-

wyl- zy leefden? 't Is zeker, dat de verrotting

van een vreemd Lighaam, in eene holligheid van

't Lighaam des Diers, zig kan en moet overzet-

ten in de nabuurige deelen , inzonderheid wan-

neer deeze Verrotting tot zekeren trap gekomen

is ; maar alhier zou dezelve nooit genoegzaam aan-

merkelyk zyn geweeft : r. Om dat deezeWor-
men s fehooninvry groote veelheid , zeer klein

en taamelyk ver van elkander verfpreid waren , o-

ver den gantfehen Buik: i. Om dat zy niet

bloot gefteld waren voor de aanraaking van

de Buiten -Lugt , die noodwendig de bewee-

gingen van Verrotting moet opwekken en de-

ze!-
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zelven door haare werking bepaalen : 3 , ent

eindclyk., dewyl het te vermoeden is, dat de

Weyagtigheid en warmte des Buiks hun gemaakt

zou hebben tot een foort van Deeg, 't welk

de Oppervlakte van eenig Lighaamsdeel zou

hebben omkleed , zonder eenige üngelteldheid ;

omtrent even zo , als de warmte van den Meft-

hoop deeze ontbinding te weeg bragt in de Wor-
men, welken P ach ecu s , in Fleflchen beiloo-

ten zynde , daar in gezet hadt.

Ten opzigt van de Neuswormen , dat is te

zeggen 3 van de genen die in de Boezems der

Beenderen waren geweeft, had ik 'er maar drie

en deeze zeer flaauw : weshalve het my niet

mooglyk was, de Proefneemingen op dezelven

te vermenigvuldigen. J5y ftierven in tien Mi-
nuuten in dat zelfde Vogt tot Infpuiting tegen

de Wormen gefchikt., dat ï\ in de plaats van

de ï^iesmiddelen had gebruikt. Plet is te vree-

zen dat, aangezien de kleinheid der Giften en

de weinig overvloedigheid van het Vogt , dat

in deeze kleine Holligheden doorzypelt, deMer-

kuriaale deeltjes , waar mede dit zelfde Vogt

bezwangerd is, niet genoegzaam zullen zyn om
op die Infekten te werken. Aan den anderen

kant zullen de Neusmiddelen , niet meer ver-

wekkende dan eene prikkeling en een Gevoel,

't welk het Dier aanzet om te Niezen, der-

zelver uitdryving niet bevorderen, dan in zo

yerre deeze Diertjes niet genefteld zyn in

VJII. Deel, Q 3 cc-
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eenigen der Bogtigheden van deeze Kanaalen ,

of wanneer derzelver gemeenfchap met de

grootfte Kanaalen niet gefchiedt door bogtig-

heden , bekwaam om deeze Diertjes op te.

houden , of , ten minfte , zig aan te kanten

tegen derzelver vrye'n uitgang. Men begrypt

,

boveudien , dat die zelfde bogtigheden een be«

letzel zyn voor den ingang der Infpuitingen

,

welker Vogt men het uitloopen beletten zou

willen en het brengen tot aan de zitplaats van

de Kwaal. Indien men , derhalve , door on-

twyfelbaare Kentekenen verzekerd mogte zyn

,

dat 'er zulke .Wormen in dit gedeelte der

Holligheden van de ISeus zig bevonden , zo

zou men , als de laatfte toevlugt , door den

Trepaan een opening in de Beenderen kunnen

maaken ; om dus een uitgang te geeven aan

deeze Infekten , en zig een weg te baanen tot

he; onmiddelyk aanvoegen van Geneesmidde-

len , die niet alleen bekwaam zyn tot vernieling

van deeze Infekten en derzelver nog niet uitge-

komen Eijertjes , maar ook, om de Ontfteeking

van het Vlies te doen bedaaren en deszeüs Ver-

sweeringen te zuiveren.

Wanneer wy ons , egter , een Stelregel

van

(*) [De Heer Bourcelat beeft bier op 't oog, dat

Jïien in het Trepaneeren vermydt, de Boor te plaatzen op
de Holligheden der Voorhoofdsbeenderen ; onder an-

deren ook , dewyl daar van miffchien een ongeneesly-
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van de Heelkunde erinneren , die deeze Ope-

ratie op de Menfchen verbiedt, onder voor-

wendfel dat de Wonde fjiulms kan bly-

ven (*_) ; zullen wy worden aangefpoord om dit

Ontwerp te laaten vaaren. De groote ge-

makkelykheid nogthans der weder aangroeijin-

ge van het Vleefch in de Paarden ; een ge-

makkelykheid van zodanig een aart , dat wy
in de behandeling van derzelvcr Wonden ge-

noeg te doen hebben met de al te groote

vaardigheid van die wederaangroeijingen te

maatigen ; moet , in overeeirftemming met de

Ondervinding, omtrent dit punt eene geruft-

ftelling geeven , en ik denk , dat , in het

Geval daar wy van fpreeken , de Operatie

zo veel. te voordeeliger zou zyn , om dat

de Kwaal inderdaad is een plaatfelyk gebrek,

en dat men, 'er toevlugt toe neemende, veel-

eer alle de Indicanën tot Geneezing vervullen

zoude , dan zo het te doen was om eene

Ziekte , eeniglyk afhangende van een Onge-

fteldheid in het geheele Lighaam verfpreid

,

waar van de aandoening der Neusgaten en van

het Snotvlies weezentlyk niet meer dan een

Toeval ware.

ke Pypzweer kon overblyven. Zie Sharts Oordeel*

kundige Aanmerkingen over de Heelkunde. Amfterd. 17 51.

bladz. 394.J .
1

H.
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GEZIGTKUNDE
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NEWTON,
Door den Heer

HERTOG van CHAULNES»
Pair van Frankryk , Honorair Lid mn de Ko-

ninglyke Akademie der V^eettnfcbappen.

(Mem. de l'Acad. Royale des Sciences , pour PAnn.

J755- P- rjö.)

DE eerfte Proefneeming , daar ik hier het

oog op heb, is op de Volgende wyze voor-

gefield.

t „ Een Straal van 't Zonneligt in myn donkere

„ Kamer komende, door een Gat dat een derde

s, Duims breedte hadt, deed ik dien loodregt val-

,, len op een Glazen Spiegel , die aan de eenezy-

„ de hol- aan de andere zyde verheven rond was,

j, gewerkt op eenen Bol van vyf Voeten en elf

yPuU
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„ Duimen in de halve middellyn, en aandever-

„hevenronde zyde verfoelied. Houdende, nu,

„ een ondoorfchynend wit Bordpapier , of een

„ boek Papier, in 't middelpunt der Holrondheid,

„ dat is te zeggen , op omtrent vyf Voeten en elf

„ Duimen afliands van den Spiegel ; op zulk een

„ wyze dat de Ligtftraal, van den Spiegel afge-

„kaatft, pafleerde door een klein Gaatje in het

„ Bordpapier gemaakt , en vervolgens van den

„ Spiegel naar hetzelve te ruggekaatft werde ; zo

„ nam ik op het Papier vier, of vyf gekleurdeRin-

„ gen waar , die aan elkander evenwydig waren,

„gelykende naar zo veele Regenboogen in de,

„ Lugt. Deeze Regenboogen omringden het

„ Gat, byna op de zelfde wyze, als de Ringen

,

„die zig tuffchen twee Voorwerpglazen vertoon-

„ den (*) , eene zwarte Vlak omringden ; uitge-

„ nomen dat de Ringen , daar ik hier van fpreek,

„ wyder waren en flaauwer gekleurd dan die an-

„ deren , en , naar maate deeze Ringen wy der wier-

„ den , verflaauwde hunne kleur al meer en meer,

„ zo dat de vyfde naauwlyks zigtbaar was. Nog-

j, thans , wanneer de Zon zeer helder fcheen ,

„ wierdt men eenige tekening van een zesden en

„ zevenden Ring gewaar. Ingevalle het Papier

„op een veel grooter of veel kleiner afftand, dan

„ van zes voeten , van den Spiegel gebragt werdt

,

„verflaauwde de kleur der Ringen dermaate,dat

(*) Via. Opt. Libr. II. Part. I. Obferv. 4, &c.
VIII. Deel. Q 5
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„ zy wel haaft geheel verdweenen. En, wanneer

„ de Spiegel op een veel grooter afitand , dan zes

„ Voeten, van het Venfter werdt gehouden , ver-

„ breedde de teruggekaatfte Ligtftraal zig zofterk

„ op zes Voeten ailtands van den Spiegel, daar de

„Ringen zig vertoonden, dat 'er een oftwee der

„ binnenfte Ringen door verduifterd werden. Om
„ die reden plaatfte ik doorgaans den Spiegel op

„ omtrent zes voeten afftands van het Venfter

,

„ ten einde het Brandpunt van den Spiegel aldaar,

„ by het middelpunt van zyne holte ,famenloopen

„ mogt , om Ringen te maaken op het Papier. Dee-

„ ze plaatzing van den Spiegel moet men altoos in

„ de volgende Waarneemingen onderftellen , als

„ 'er van geen andere uitdrukkelyk wordt gewag

„ gemaakt (*)."

Als men, deeze Waarneeming nadoende, op

den Spiegel ademt , zodanig dat zyn oppervlakte

daar door een weinig beflagen zy , zo vertoont zig,

op het Bordpapier , een taamelyk helder en ver*

fpreid wit Licht : ook zyn alsdan alle de Kleuren

der Ringen veel fterker en duidelyker..

Deeze Proefneeming , welke my by toevaj

voorkwam, my hebbende doen zien, dat de be-

walming der Oppervlakte het Verfchynzel ver-

levendigde ; tragtte ik zulks beftendig te maaken

:

want de uitwerking, door den Adem veroorzaakt,

ging

(*) Opt. Libr. II. Part. IV. Obferv.L
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ging over 3 zo dra de Vogtigheid was weggewaa-

femd. Ten dien einde , een druppel Melk: met

tien of twaalf druppelen Waters gemengdhebben-

de, fpreidde ik dat Vogt over den Spiegel uit ,

en , toen het opgedroogd was, bevond ik het

witte van de Melk genoegzaam uitgebreid, om
aan den Spiegel dien trap van bevlekking te gec-

ven , welke ik noodig had. Ik nam alstoen het

Verichynzel ftandvaftig waar.

De eerfte Proefneeming, welke ik vervolgens

in 't werk ftelde , beftondt in te zoeken naar de

voordeeligfte opvalling der Straalen. Met dat in-

zigt plaatfte ik in het Gat, door 't welke de Zon-

neftraal kwam , een Voorwerpglas van gelyk

Brandpunt , als de halfmiddellyn des Bols , waar

op de Spiegel was gefleepen ; invoegen 'er de bon*

del van Straalen door in één fnat verzameld werde

op des Spiegels Oppervlakte.

Na dat ik dus de Straalen had doen famsnloo*

fen, beproefde ik, dezelvcn 'er evenwydig op te

doen vallen. Ik ftelde, ten dien einde, in plaats

van 't Voorwerpglas , daar ik zo even van fprak,

in 't Gat van 't Venfier een dik Brandglas, 't w eik

de Straalen op zes Duimen afftands vergaarde in

een Punt , volgens de fpreekmanier der Natuur-

kundigen •, zynde klein genoeg , om aangemerkt te

kunnen worden als een enkel Lichtend punt.

Voorts, op den afftand van twaalf Duimen een

Bordpapier geplaatft hebbende, daar een Gat van

twee Duimen middellyn in was gemaakt, voegde

VIII, Deel, ik
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ik aan dit Gat een Brandglas ook van zesDuimea

Brandpunt : ten einde dus de Straalen , die uit

het Lichtend punt voortkwamen , uic dit Giase-

venwydig mogten uitkomen , en ik plaatlte den

Spiegel op even den zelfden afftand van het Luik,

als hy te vooren hadt geftaan.

Eindelyk, omze te doen ffreiden , plaatfte ik

het Bordpapier, zonder Glas daarin , invoegen

het Lichtend punt, door het Brandglas , dat iu

?t Gat van 't Luik was, gemaakt, zig bevond

in 't midden des Gats van 't Bordpapier.

Alle deeze Proefneemingen leerden my, dat,

hoe loodregter de Straalen vielen op des Spiegel^

Oppervlakte,hoe fterker gekleurd de Ringen wa-

ren. Want, in 't eerfte Geval , daar de Straalen

famenlïepen 3 waren zy naauwlyks kenbaar : in het

tweede, daar zy evenwydtg waren, vertoonden zy

zig taamelyk wel : doch in het derde, daar zy voort-

kwamen uit het middelpunt van den Bol,enbyge-

volg loodregt vielen op des Spiegels Oppervlakte ,

hadden zy de grootfte levendigheid, die te ver-

krygen ware. .

In dit Gevoelen werd ik beveiligd door een

andere Proefneeming van den Heer Newton,
die ik in de drie Omftandigheden, door my
befchreeven , herhaalde. Zie hier zyne woor-

den (*).

„ Wanneer de Zonneftraal 3 uit den Spiegel

,

(*) Opt. Libr. II. Pari. IV. Obf. 19.
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,5 niet regtftreeks naar het Gat in 't Venfter-Luik,

,jmaar naar een plaats, die een weinig daar van

„afwas, teruggekaatft werdt , viel het gemeene

^middelpunt van de bovengemelde witte Vlak,

,5 en van alle de gekoleurde Ringen , ter halver

„ wege tuffchen de ftreek van het opvallende en

„ van het teruggekaatfte Licht , en bygevolg

„in het middelpunt van de holrondte des Spie-

„ gels , zo dikvvils als het Bordpapier, 't welk de

„ tekening der gekoleurde Ringen ontving, in dat-

„ middelpunt geplaatft werd. Naar maate , nu ,

„ door den Spiegel fchuins te houden , de ftreek

£ van het teruggekaatfte Licht meer en meer af-

,$ week van de ftreek der opvallende Zonneftraal

,

„ en van het genieene middelpunt der gekoleurde

„Ringen ,dat tuffchen beiden in was: zó namen

„ zy geduurigin wydte toe, gelyk ook die ronde

„ witte Vlak : ook kwamen 'er agtervolgelyk nieu-

„ we gekoleurde Ringen voort uit derzelver ge-

„ meen middelpunt : die witte Vlak wierdt een wit-

„ te Ring omvangende deeze nieuwe Rirgen , en

,

„ zo wel de Opvallende als de Afgekaatfte Licht-

,-, ftraal, die ftandvaftig vielen op deelen van den

„witten Ring, in de middellyn tegen elkander

„ over, maakten aldaar, door haar Licht, de Ver-

j, tooning van tweeBy-zonnen,hoedanigen men,

j,in een Kring om de Zon, fomwylen gewaar

4, wordt. De middellyn , derhalve , van dien wit-

„ ten Ring, gemeten van het midden der lichte

„ Plek aan de eene , tot aan het midden der lichte

VIII. Deel. Plek
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,, Plek aan de andere zyde , was akoos egaal raeü

„die tuflehenwydte, welke 'er tulïchen liet mid-

„deltïe gedeelte dgr Opvallen de en Teruggekaat-

„fte Straalen plaats had, afgemeten op het Papier

,

„alwaa- de Ringen getekend werden. Voorts,,

„ue btraalen, die deezen Ring formeerden, wer-

„ oen van den Spiegel -afgekaatft in hoeken , gelyk

„aan die van haare Opvalling, en bygevolg ook

,, aan die van de breeking der Straalen in het Glas

„ gaande : maar haare hoeken van Terugkaatzing.

„ bevonden zig niet , met die der Opvalling, in ee-

„ne zelfde Vlakte."

De Heer Newton hadt- zig niet bediend , dan

van Straalen , die regtltreeks van de Zon afkwa-

men ,alleenlyk doorgelaten van het Gat in 't Luik,

Deeze Froefneemingherhaalende metjatnenloopen-

de Straalen, gelyk in het eerde Geval, had ik

naauwlyks het te ruggekaatfte Beeld doen afwy-

ken van het Gat, of, wel verre van de Vlak en

die veranderingen van Kleur te zien, verdween:

!het Verfchynzel t'eenemaal. In het tweede Ge-

val , daar de Straalen evenwydig waren , werden

de uitwerkingen,'die Newton befchryft, waarge-

nomen : maar , wanneer ik het derde Geval ge-

bruikte, te weeten, als ik de Straalen fpretjendt}

maakte uit het middelpunt van den Spiegel, wer-

eenalle die uitwerkingen op veel duidelyker ma-

nier voortgebragt. Ik kon het teruggekaatfte

Beeld op eenen taamelyk grooten afftand brengen,

ponder de Ringen te doen verdwynen , en ik zag-

ze
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iè voortkomen uit middelpuntige Vlakken , die

beurtlings verfcheide maaien van kleur verander-

den , en op een e zeer kennelyke wyze.

By die gelegenheid kwamen my verfcheide

Verfchynzelen voor ,die eenbyzondere oplettend*

heid verdienen, doch waar van ikuitftel teipree-

ken tot een anderen tyd ,om den draad der Proef-

neemingen , die tot regtftreekfer Gevolgen leiden

j

niet af te brèeken. Alle deeze Waarneemingen

deeden my twee zaaken vermoeden.

Eerftefyk: cfet de Ringen geformeerd waren

door de voorfte Oppervlakte des Spiegels ; dat

is te zeggen , door die s welke zy , in haareOpval-

Kng , eerft kwamen te ontmoeten.

Ten anderen .* dat de tweede Oppervlakte, té

weeten die, welke haar terugkaatfte na dat zy
door de eerfte waren heen gegaan, niet diende,

dan om ?er een taamelyk getal van te hereenigen

op het Bordpapier , ten einde dezelven voor 't

Gezigt gewaarwordelyk te maaken.

In dit Gevoelen werd ik beveiligd door de vol-

gende Proefneemingen.

Ik zal een aanvang maaken met de genen die

het tweede Voorftel bewyzen , om dat zy in

klein getal zyn, en, om dat de genen , die tot be-

tooging van het eerfte ftekken, de overeenkom-

fligften zyn met de genen, die my tot de Oplos*

fing gebragt hebben.

ïk dagt dan, dat, indien dit tweede Voorftel

waar was: te weeten j byaldien de agterfte Op-
VIII. Deel. per-
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pervlakte niet diende dan om een genoegzaam ge-

tal Ringen op het Papier te verzamelen , ten ein-

de zy gewaarwordelyk mogten zyn: ik my van

allerley flag van gefleepen Glazen kon bedienen ,

mids ik dezelven gebruikte op zulk eenen afltand ,

dat de Straalen, na de voorlle Oppervlakte der-

zelven doorgegaan zyn , van de agterfte werden

teruggekaatft, invoegenzy zig op het Bordpapier

verzamelden', geevende tevens agt op de Bree-

kino-, welke zy-byhet uitkomen aan de voorfte

Oppervlakte, daar zy ingekomen waren in hec

Glas, hadden geleeden. Ik heb het genoegen ge-

bad , van te zien , dat zulks volmaakt gelukte :

want ik formeerde Ringen met allerley flag van

Voorwerpglazen ;
gebruikende de voorzorgen,

waar van ik zo even fprak: maar, dewyl zulks

niet klaar genoeg voorkomen mogt , zal ik het

door een Voorbeeld tragten op te helderen.

Ik nam een verhevenrond Glas (zie PLAAT
LH. F/g. 1 , ) 't welk zes Voeten Brandpunts

had , en ftelde het zes Voeten van 't Papier af,in-

voegen de verhevene zyde naar het Papier was

toegekeerd. Door dit middel drongen de Straa-

len, die op deeze Oppervlakte vielen, na 'er ge-

broken te zyn, ineen evenvvydige Koers deszelfs

geheele dikte door , en vielen Loodregt op de plat-

te Oppervlakre, die haar terugkaatfte, en, langs

den zelfden weg uitgaande ,
gingen zy zig verza-

melen op het Papier, daar zy doorheen gekomen

waren. Ook vertoonden zig de Ringen aldaar

zeer
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teev düideryk !

9
na dat ik de Verhevene Opper-

vlakte-, die in dit Geval de voorfte- was , bè»

vlekt had.
,

Het zelfde Glas nam ik , en keerde het an-

ders om, dat is te zeggen zodanig, dat de plat-

te Oppervlakte naar het Bordpapier zag : maar

toen kon. ik geen Ringen krygen. op den afftand

van zes Voeten, en was genoodzaakt het Glas

tot op drie Voeten aan het Gat te doen naderen;

dewyl het op deezën afftand was , dat de agter-

fte Oppervlakte de Straaien naar het Papier te-

lugkaatftë door haare Holrondheid, gelyk men in

'F/g. a'. kan zien. .

Deeze twee Proefneemingeh fcheenen my
genoegzaam, om het tweede Voorftel te be°

toogen.

Komende thans terug tot het eerfte Voorftel ï

te weeten , dat de Ringen geformeerd worden

door de voorfte Oppervlakte ; onafhanglyk van

.de Gevolgen, die men, uit het gene wy gezien

hebben > zou kunnen trekken; ziehier de Waar-
neemingen, die my geen twyfeling daar omtrent

fchynen over te laaten. . ,,

1. De Heer Newton hadt opgemerkt, dat

hy, een Spiegel gebruikende van 't zelfde Brandr

punt als de eerfte was, daar hy zig van bediend

hadt, maar van dubbele dikte *, de Middellyn der

Ringen veel kleiner kreeg dan in de eerfte Proef-

tteèming.
, Daar uit, nu, is 't ligt te befluitertg

VIII. Deel» R öat*
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dat, indien weezentlyk de Ringen door de voor-

fte Oppervlakte geformeerd worden, hoe meer

men deeze Oppervlakte naderen doet aan de ag-

terfte, die dezelven terugkaatft, hoe grooter zy

op het Bordpapier zig moeten vertoonen. De
Gevolgtrekking, uit deeze Waarneeming, fchynt

my van zo veel kragt, dat ik dezelve meende,

met groote zorge en oplettendheid , te moeten

herhaalen.

Ten dien einde verbeeldde ik my, dat men

twee Oppervlakten gebruiken kon , waar van de

eene bewceglyk ware , en bygevolg in afftand

veranderen kon ten opzigt van de gene die ftaan

bleef, en dat 'er zelfs een Mikrometer aange-

voegd kon worden, om die afftanden naauwkeu-

rig te meeten.

Ik nam dan den Spiegel van een Newtoniaanfch

Teleskoop, geileepen op een Bol van tien Voeten

halimiddellyn. Ik zette hem vaft op een Voet,

aan welken ik een fchuivende Stander hadt doen

maaken , die een klein Raampje droeg, waar op

ik een zeer dun Plaatje Moskovifch Glas hegtte,

dat bevlekt was met Melk en Water. Dit

Raampje kon , door middel van de Schuif, tot

tegen den Spiegel aan en tot den afftand van agt

of negen Duimen daar van af gebragt worden

;

tervvyl het bcftuurd werdt door een Mikrometer,

die, met veel naauvvkeurigheid , de minlte ver-

plaatzing van het Raampje aanwees. (Vergelyk

de
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de Afbeelding van de Donkere Kamer Fi-g. 3. op

Plaat LIL)

Met dit Werktuig heb ik verfcheide Proefnee»

imingen gedaan , welken in 't breede te verbaalen

al te langwylig zou zyn ; maar welker uitDag , het

eenigfte daar het hier op aankomt ^ wasj dat ik,

den
t

Spiegel zodanig geplaatit hebbende , dat by

tien Voeten afwas van het Bordpapier en van het

Luik, (dat is te zeggen, de langte der halfmid-

dellyn van den Bol, waar op hy was geöeepen,)

beftendig Ringen had , die zo veel duidelyker

waren, als de Figuur des Spiegels regelmaatiger

was; maarj welker middcllyn op het Bordpapier

veranderde naar reden van den afïtand van 't Mos-
kovifch Glaasje van den Spiegel .'invoegen zy zeer

groot waren , als het Raampje zeer digt aan den

Spiegel zig bevondt , en , in tegendeel , zeer

klein , wanneer het 'er zeVen of agt Duimen was

afgefchoovert.

Deeze Proefneemingen béweezen , dat de Rin-

gen door de voorfte Oppervlakte geformeerd en

door de agterfte niet dan afgekaatft waren, gelyk

ik vermoed hadf, doch nu moeft men noch wee-
ten , hoe zy het waren.

Ik had reeds eenigen tyd daar naa gezogt eri

my verbeeld, dat de kleine Straalbondeltjes, die

door de Poren van het Glas of cenig ander door-

fchynend Lighaam, welk een het zelve ook zyn
mogt, paneerden, een foort van buiging onder-

VIII. Deel. R 2 gaaa
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gaan konden, die den Cyiindcr, welken zy for*

meerden, veranderde in een geknotten Kegel:

't zy door de verfchillende trappen van onbuig-

zaamheid (indien men zig van dac woord mag be-

dienen,) derStraalen, die deeze kleine Gylinden*

jes famenftelden, in betrekking tot de verfchillen-

de trappen van breekbaarheid, welke Newton
'er in bevonden heeft : 't zy door de verfchil-

lende afftanden , op welken zy de randen pafleeren

van het Gaatje, daar zy doorgaan. Ingevolge,

nu, dit^enkbeeld, ftelde ik my voor, te onder-

zoeken , of ik niet eenig Lighaam kon vinden,

welks Poren., zodanig gefigureerd zynde dac men

ze kennen kon , my eenige beveiliging ia dit

denkbeeld uitleverden.

Om kort te gaan
, gebruik maakende van 'c

zelfde Werktuig, dat ik boven heb befchreeven,

deed ik op het beweeglyk Raampje, in plaats van

het bevlekte Moskovifch Glas , een klein Lapje

zeer dun Neteldoek, dat ik met kleine Spykeft-

j«s zo gelyk ukfpande, als 't my doenlyk was,

ten einde de Gaatjes, door de tuifchenvvydtedcr

Draaden gemaakt, te netter bepaald en door-

ganglyker voor het Licht te maaken. Toen het

Werktuig gebruikende, zag ik, met groot pi ei -

fier, dat myn giffing bewaarheid werde: want,

in plaats van de cirkelronde Ringen , die ik in de

voor-

(*) Tot hekragtiging der weezentlykheid van de

Soort en Order der Kleuren ; kan men inzien New-
toss
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voorgaande Proefheemingen had gehad , zag ik

?er , die kcnnelyk vierkant waren , hoewel zy

de hoeken een weinig gerond hadden; doch al-

toos even als de anderen gekleurd.

Dus ziende, dat deeze froefneeming my ge-

lukt ware , fchoon de kragtigheid der Vertoo-

ning door de ongelykheid der Draaden en derzel-

yer veelheid verminderd werde; tragtte ik, in

plaats van het kleine Lapje Jvfeteldoek , over

m\n Raampje Zilverdraadjes te fpannen, volmaakt

evcnwydig, en omtrent drie vierde Linie of een

Linie, dat is een twaalfde Duims, van elkander

af, zonder dwajfe draadjes daar in te brengen.

In liede van de Ringen 3 die ik te vooren gezien

had, wierd ik nu flegts op het Papier een Streek

van wit Licht gewaar, doorfneeden met verfcheir

de Streepjes zeer levendig gekleurd , en in die

Zelfde orde als de Ringen Fig. 4, het waren,
f

Eindelyk, om de Ondervinding eenvoudiger

temaaken, en dezelve nog nader te brengen aan

de Proefneemingen , welken Newton omtrent

de buiginge des Lichts in 't werk gefield

heeft (*) ; zette ik, in plaats van het kleine

Raampje met" Zilverdraadjes befpannen , een en-

kel Lemmer van een Mes., en befpeurde de zelf-

de uitwerking als.met de Zilverdraadjes , uitgeno-

men alleen, dat de kragtigheid van het Verfchyn-

zel

?ons
:pt. Libr. II. Part. IV. OW. 2. & Libr. m,

OW. 3.
"'

.'
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Éel thans zeer klein ware , hoewel genoegzaam

om 'er de weezentlykheid der uitwerking door te

bewyzen.

Uit alle deeze Proefneemingen meen ik dat op-

gemaakt kan worden:

i. Dat de gekleurde Ringen , waar van wy
komen te fpreeken, geformeerd zyn door de bui-

ging , welke de kleine Straalbondekjes lyden,

Wanneer zy door de Poren van de voorfte Opper-

vlakte gaan.

2. Dat zy kennelyk worden, uit hoofde dat

de agterfte Oppervlakte 'er eene genoegzaam groo-

te veelheid, de een op de ander, van terugkaatft

op het Bordpapier, omze te brengen tot den trap

van kragtigheid , die hun gewaarwordelyk kan

maaken.

3. Dat de bevlekking der voorfte Oppervlak-

te de uitwerking om twee redenen vergroot:

èerftelyk door het verftrooijen van een gedeelte

des Ligts, 't welk deeze voorfte Oppervlakte an-

ders terugkaatzen zou, en dat, door zyne helder-

heid, de levendigheidvan het Vêrfchynzel zou be-

iladeelen : ten anderen , door , het zy door middel

van de kleine Waterbelletjesjhet zy door de Melk-

bolletjes of door eehige andere oorzaak van dérge-

ïyken aart, een grooter veelheid van regelmaati-

se Poren te verfchafTen.

4. Dat, in 't algemeen , de verklaaring dee-

zer Verfchynzelen afhanglyk is van de zelfde
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oorzaak als de buiging des Ligts, en, fchoon dee-

ze laatfte nog niet volfirekt bekend zy s kan men

deeze oploffing nagenoeg aanmerken, even als in

de Meetkunde de genen worden aangemerkt:,

die een Voorftel brengen tot aan de oploüïng van

de Kwadratuur des Cirkels, gaande alsdan voor

genoegzaam en voldoende door.

't Zal dienftig zyn , alhier berigt te geeven

van eene dwaalmg, welke de genen , die luft

mogten krygen om op deeze Stof te werken, zou

kunnen bedriegen; aangezien zy zig vry natuur-

lyk voordoet. Indien het waar is , zou men

mogen zeggen, dat de Ringen geformeerd wor-

den door de voorfte Oppervlakte, en dat de ag»

terfte niet dient, dan om dezelven te verzame-

len , door ze op het Bordpapier terug te kaatzen

:

zou men dan niet, in plaats van deeze tweede

Oppervlakte een ftraalbreekend Glas ftcllende,

dezelven verzamelen kunnen op een ander Bord-

papier, dat verder van 't Luik en in 't Brandpunt

van dit Glas geplaatft ware ?

In den eerften opllag kan deeze Tegenwerping

iemand misleiden: maar, als men oplet, dat het

gemelde Glas, 't welk de Straalen door zy-

ne figuur kon verzamelen, van eene Straalbree-

kende StofFe is, zal men ligtelyk bemerken , dat

hetzelve, door de Kleuren, waar uit de Ringen

beftaan , met verfchillende Hoeken te bree-

Jcen, dezelven zodanig onder elkander verwarren

VIII. Deel. R 4 zou-
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'"SO\\d.e, dat 'er niets anders dan eene mengeling

van Keuren uit konde ontdaan, die noodwendig

een wit Licht moeft voortbrengen.

Daar zouden nog oneindig andere Waarnee*

mingen te maaken zyn , omtrent veele Qmftan*

digheden, die my in het beloop deezer Proef*

neemingen zyn voorgekomen : maar men heeft;

niets op 'J
oog gehad in het gezegde, dan te doen

zien, dat de algemeene oorzaak van dit Verfchyn^

zei een onmiddelyke betrekking ichynt te hebben

OP die van de buiginge des Lichts.

£&-=
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1

VAN EENIGE

BYZONDERHEDEN,
RA A KENDE EEN

OLYPHANT
s

DIE EÊNIGE JAAREN TE NAPELS
HEEFT GELEEFD.

( Hijl. ds V.Aca,d. RnyoU dei Science.* de l'^n 1754. p. 66. ) ,.

DE Heer NoLLET,by zyne wederkomftvan,

zyn Reize naar Italië, gefproken hebben-

de van cenen Olyphant,toebehoorende aan zyn e

Sïciliaanfche Majefteic , welken hy te Napels hadc

gezien, verzogt de Akademie hem, omten dien

opzigte verfcheide Vraagen te doen. Het zyn

de beantwoord ingen van deeze Vraagen, door

den Heer de Marigny, Konful van Vrankryk,

en den Heer d'Arthenay, Sekretaris van Ara-

batiade te Napels, die het volgende Berigt heb-

ben uitgeleverd : waar mede de Akademie gcagt

heeft pleifier te zullen doen aan 't Algemeen.

Dit Dier was door den Grooten Heer aan zy-

ne Sïciliaanfche Majefteit gezonden, en te Na-

pels gekomen den 18 Oktober des jaars 1740. D$
VI II. Ditci» R 5 ge-
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genen , die het geleidden , fchreeven hetzelve

toen den Ouderdom van drie-en-vyfeig Jaaren toe.

Het was hun onbekend , waar men het gevangen

had, en zy wiftcn alleenlyk, dat het te Konltan-

tinopolen aangekomen ware met verfcheide ande-

ren , welken de Koning van Perlië aan den Groo-

ten Heer zondt. De langte van het Dier was tiert

Voeten en omtrent vyf Duimen , de hoogte agt

\reeten negen en drievierde Duims. Het hadt

vyftien Voeten en bykans twee Duimen in den

omtrek. Het onderfte van zyn Buik was, wan-

neer het overend ftondt, drie Voeten en omtrent

vyf Duimen boven den Grond verbeven. De
langte van zyne Slagtanden was vier Voeten, en

dezelven hadden , aan den wortel , eenen om-

trek van dertien Duimen agt Linié'n. Het

Dierfcbeen 'er zig niet van te bedienen, dan om
zynen Snoet te laaten ruften. Deeze Snoet, die,

gdyk bekend is, byna tot Handen dient voor dit

Dier (*) , hadt eene langte van zeven Voeten

twee Duimen en een half, en eenen omtrek van

drie Voeten zeven en een vierde Duim. Men
heeft nooit gelegenheid gehad , om te beproeven

hoe groot zyn kragt in 't algemeen mogte zyn

;

maar men heeft hem dikwilsmct zynen Snoet een

Yzeren Ketting, van zeftig tot tagtig Ponden

4 zwaar, zien opligten; waar mede hy,in deLugt,

met

(*) [Omtrent deeze en de andere Eigenfchappen van

den 01yphant,kan men hier mede vergelyken de Natuur-

lykc
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jnet niet minder gemak dan aardigheid fpeelde.

Py wierp taamelyk hoog in de Lugt, en zonder

dac het hem eenige moeite fcheen te zyn, Ge-

wigten van honderdzeventig Ponden en daar bo-

Ven zwaar , Kanonkogels en Bomben : het fcheen

zelfs dat de grootte van deeze hem niet anders

belemmerde, dan wegens de moeielykheid omze

wel aan te vatten met zynen Snoet. Hy fcheen

ook veel kragt te hebben in zyne Staart.

De eerfte Gouverneurs , welken deeze Oly-

phant gehad heeft, waren Mogollers , die tegen

hem de Taal fpraken van hun Land: vervolgens

is hy geregeerd door Barbaryfche Slaaven, die

tegen hem in hunne Taal, en fomwylen ook in

't Italiaanfch ipraken. Niettegenstaande deeze

Veranderingen van Taal, fcheen hy te verbaan

het gene hem gezegd werdt.

Om het Dier vaft te kunnen maiken in de Stal

daar men- het hieldt , werden aan een Voorpoot

en een Agterpoot een foort van Koufebanden ge-

daan , beftaande uit een end Touw, met Biezen be-

wonden en vervolgens met Leer bekleed. Dee-
ze Koufeband, aan 't onderfte van het Been ge-

plaatft, hieldt de Kettingen op, welken anders,

door derzelver al te egaale dikte, noodwendig

van de Pooten hadden moeten afglippen, en, om
» het

lyle Hijlorie volgens het Samenftel van Linnjevs. i.

Stuk. Amfterd. 1761. bladz. 419, enz.]

VIII. DfiEL.
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het Dier niet te vermoeijen, veranderde men die

Banden dagelyks van Been,ja fomtyds wel twee^

maal op een Dag.

Als het uitging was men zeer zorgvuldig, om
alle Toevallen voor te komen, in 't beletten dac

geen Menfch hem te digt naderde. Een der Slaa-

yen ,die den Olyphant regeeren moeden, ging hem

op de Nek zitten, en hieldt zig daar even als op

een Paard
,

geleidende hem dus en beftuurendg

door middel van zyn Stem en de bevveeging van

zyn Beencn en Voeten , die digt by de Ooren,

van den Olyphant waren: maar, als hy niet ge-

boorzaamen wilde, gebruikte de Slaaf twee klei-

ne Werktuigen, met één van welken, dat naaf

een Bootsmanshaak geleek, hy hem in de Ooren

prikte of krabde; doch met het andere, dat mee*

zweemde naar een Moker of Poolfche Krygs-

Hamer, floeg hy hem op den Kop of (liet hem aan

met het dunne end.

De Olyphant ging dagelyks , twee , drie of

zelfs vier Uuren na het ondergaan van de Zon,

te ruft leggen. Ten dien einde eerft de agterfle

Kniejen en vervolgens de Dyën geboogen heb-*

bende, deedr hy het zelfde met die der Voorpoo-

ten, en ftrekte zig geheel over ééne zyde uit,

op het Hooy, dat men tot zyne Legerftee verr

vaardigd hadt. Na drie of vier Uuren Slaaps,

ftondt hy op en gaf zyn begeerte naar Voedzel te

kennen, 't zy door Snuiven , of door het bewee-

gen
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gen van zyn voorite Ketting, indien de Oppas-

Jcr door het Snuiven niet wakker was gemaakt.

Na den Eetcn ging hy weder leggen , en (liep

tot aan Zonne opgang, uitgenomen tegen 'c Voor-

jaar, in welk Saizoen hy omtrent een Uur lan-»

ger bleef flaapen.

Men begrypt ligt, dat een Dier van dit Sta-

tuur veel moeft eeten. Men gaf hem dagelyks

tweehonderd-cn-twintig Fonden gedroogd Geerft-

Stroo, uitgenomen in de een-en-twintig eerfte

Dagen vari April, wanneer men he'm, in de plaats

van Stroo, groene Gcrft gaf, daar hy, ieder Et-

maal , ongevaar agthonderd of duizend Ponden

van opat. By het Stroo, of by het Voeder, wer-

den omtrent drie-en-dertig Ponden nieuwbakken

Broodgevoegd; als ook agt-en-twintig Oneen Sui-

ker, en evenzo veelBoter, die men tefamen meng-
de en in twee Brooden, ieder van twee Pond 5

flopte, welke hem geheel in den Bek geworpen
werden.

Alle Avonden deedt men den Olyphant, op
de zelfde manier, twee Boluffen inneemen, van

grootte als een Moskaat-Noot , famengefteld uit

drie-en-dertig verfchillende Drogcryè'n, zo ver-

hittende, dat één alleen in ftaat zou geweeftzyn

om den fterkften karel van kant te helpen. Dit
Hulpmiddel, nogthans, was voor hem zo nopdig,

dat hy, hetzelve niet ingenomen hebbende, on-

ruftig was en de geheele Nagt niet flicp. Mis-
VIII. DeèU fchiea
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fchien dienden zy hem, om, ten minfte wat de

Verteering belangt , het onderfcheid te vervul-

len van het Klimaat van Napels en dat daar hy

in gebooren was. Dit is zelfs te waarfchynlyker

,

aangezien men hem, wanneer hy te Napels aan-

kwam, dagelyks ongevaar twee Pinten Brande-

wyn gaf, die hy niet innam, federt hy de Lugts*

gelteldheid van deze Landftreek gewoon was ge-

worden.

Zyn Drank was gemeen Water. Hy gebruik-

te daar van , doorgaans , vierhonderd Pinten 's

daags , maar by Zomer tot negenhonderd Pin-

ten (*). Hy nam hetzelve op drie byzondere

tyden, en t'elkens met vyf, zes, tien of twaalf$

herhaalingen: hy flurpte het op met zynen Snoet,

bragt het vervolgens in den Bek, en zwolg het

met twee of drie flokken door.

De Olyphant , waar van wy hier fpreeken,

was een Mannetje. Zyn Mannelykheid was door-

gaans ingetrokken, zo dat menze naauwlyksin 't

Gezigt kon krygen, doch, wanneer hy zyn Wa-
ter wilde maaken , deedt hy dezelve omtrent

twee Voeten lang uitkomen , en dan kromde

dezelve zig agtcrwaards , rigtende dus den loop

van de Pis tuflehen zyne Agterpooten. Jaarlyks $

in 't Voorjaar, wierdt hy togtig; alsdan verzuim-

de hy te eeten, en was veel moeielyker te re-

gee-

(*) [Zo dit Parysfche Pinten waren, zou het uitmaaken

byna een Okshoofd Water.}
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geeren: uit zynen Snoet liep een warm Vogt;

op de zyden van den Kop, nevens de Ooren, bra-

ken twee Gaten open, die een Afchkleurige Stof-

fe uitgaven, vettig en dik als oude Reufel. Men
verzekert zelfs, dat dan uit zyne Schaft een der-

gelyke Stof droop : maar , als de tyd der Togtigheid

voorby was, flooten die Gaten weder en het uit-

loopen hield op. Men weet nog niet, of hetzel-

ve ook plaats zou gehad hebben , indien het Dier

in ftaat was geweeft om zyne Drift te voldoen.

Deeze Olyphant fcheen allerley foort vanHarts-

togten onderhevig te zyn: wy zullen 'er biereen

bybrengen, welke hem zelfs de Eetensluft deedc

vergaan. Somwylen zag men hem in zwaarmoe-

digheid vervallen : hy toonde erkentenis en gene-

genheid aan zyne Oppaffcrs : hy Hetze by hem
komen, zonder hun leed te doen, en zonder dat

zy cenige voorzorg behoefden te gebruiken: wel
verre daar van, fcheen hyze te ftreelen met zy-

nen Snoet, en gehoorzaamde hun met leerzaam-

heid. Hy toonde zelfs geneigdheid tot fommige

Dieren, inzonderheid voor een Ram, dien hy
toeliet met den Kop , gelyk deeze Beeften ge-

woon zyn, tegen zyne Slagtanden te ftooten, en,

als dit Beeft de infehikkelykheid van den Olyphant

misbruikte , was al de Straf, welke he,t te lyden

hadt , dat by hetzelve met den Snoet opvatte en

nederfmeet op een hoop Meft ; daar alle andere

Dieren, die hem laftig vielen, zonder fout, te<-

VIII. Deel. gea
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gen den Muur gcfïiieetèn werden , niet zulk een'

geweld, dac zy verpletterd waren en op ftaande

voet lïierven.

Ky icheen gevoelig te zyn voor Fyn S hy

tragtte de Hagen te vermyden, en, wanneer mi:ii

hem die gif, bleek het aan zyne draaijingen , dat hy

'er aandoening van had. Hy fchecn zelfs te vree-

zen van zig te bezeeren 3 of zelfs maar Ongemali

aan te doen; indien men znlks beÜuitcn mag uir,

de Voorzigtigheid, die hy gebruikte in 't paffe e-

ren van plaatièn , waar van de Grond hem hiec

valt genoeg voorkwam.

Men zal zig miffchien verbeelden, dat een zó

«waarlyvig Dier een fterke , grove Stem moeft

hebben; doch men bedriegt zig, in dit Geval;

want nooit heeft men van hem iets meer gehoord

dan een min of meer (ierk Snuiven , 't we-lfc

hy zodanig wift te veranderen van Toon , dac

men daar uit begrypen kon, wat hy wilde uit-^

drukken.

Men heeft niet opgemerkt , dat deeze Oly-

phanc andere Ziekten onderhevig. was , dan een

foort van Kolykpynen, maar Ongemakken aan

de Pooten hadt hy meer ; het werdt ontdekt aan

even de zelfde Kentekenen, die deeze Ziekten in

andere Dieren kenbaar maaken

,

: en genezen door

het zelfde ilag van Middelen ; doch 'er was vee!

behendigheid noodig om hem die te doen innce*

men , alzo hy geen gemakkclyk Patiënt ware
(

en
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en niet gedwongen kon worden, gelyk de ande-

re Dieren 3 om iets in te neemen tegen wil en

dank. Hy heeft te Napels veertien Jaaren en

eenige Maanden geleefd , zynde niet geftorven

voor het begin des jaars 1755. Na zyne Doud

vilde men hem, en bevonct dat zyne Huid al-

leen 2384 Ponden, Mark-Gewigt, zwaar was:

't geen een denkbeeld kan g^cven 9 hoe dik de-

zelve geweeft moet zyn.

Het gene in dit Berigt gezegd is, zal genoeg

zyn, om de Natuurlyke Hiltorie van die Dier,

in verfcheide punten , op te helderen.

H.

VIII. Dew. S ZON-
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UITWERKINGEN

VAN DEN

W A A S E M
DER

MIEREN,
WAARGENOMEN

dook den Heer

ROUX,
Med. Doktor van de Fakulteit van Parys, Lid van

de Koninglyke Akademie van Bourdeaux, en

van de Sociëteit tot bevordering van den

Landbouw in de Generaaliteit

van Parys.

(Journal de Medecine, Chirurgie, &c. Septembre 176a»

P- 2370

DE Mieren, die van de Ouden befchouwd

werden als Voorbeelden van bezorgdheid

voor hun beftaan, hebben met meer reden de op-

lettendheid der Hedendaagfchen naar zig getrok-

ken, 't Is reeds lang , dat dx Scheykundigen be-

speurd
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ipeurd hadden , hoe zy een groote veelheid vaii

Zuur uitleverden ; maar het was voor de Heeren
Neümam en Marügiuf overgelaten, ons te

berigten, dat zy ook, door Dcltillatie en door

XJitperfing, Oliën gaven
,
gelyk aan die, welken de

Plan tge wallen gcmeenlyk uitleveren (*_). Myn
oogmerk is in geenen deele, om te herhaalen wat
die vermaarde Mannen ons geleerd hebben , aan-

gaande de Scheykonftige Ontleding van dit won-
derbaare Infekt. Ik wil alleenlyk eenige minder

bekende Zaaken bybrengen, welken zullen kun-

nen dienen om de Hiftorie van dit Gedierte te

voltooijen.

Als een Mieren-Neft, dat èen weinig groot

is, geopend wordt, en men brengt de Neus by
de Oppervlakte van hetzelve, zo verheft zigdaar

uit een Waafem , die de Reuk op eene fterke en

onaangenaame wyze aandoet. Een levendige

Kikvorfch in die Waafem gehouden, zodanig dat

hy denzelven niet ontwyken kan, fterft in min-

der dan vier of vyf Minuutcn , zonder dat hy
zelfs behoeve gebeten te zyn door de getergde

Mieren.

Eenige Jaaren is
5
t geleeden, dat ik jop 't Land

zynde, Mieren verzamelen wilde, gelyk men.

my

(*) Zie de Werken van Neuman, in 't Engelfch uit-

gegeven door Monfr. Lewis, en de Opufc. Cbymiquis de

M- Marcgkaf. a Paris 1762. in ia.

IJtl. Deel. S 2
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my verzogt hadt , om de Proefneemingen van

Marggraf te herhanlen. Ik ftelde , vrugte-

loos, verfcheide Middelen in 't werk, om 'er

een genoegzaamc veelheid van te bekomen, 't Ge-

ne my beft gelukte was , in 't midden van een

Mieren-Neft, dat ik kwam te ontblooten, eene

Flefch met een langen Hals te plaatzen, en daar

in, met de Handen, de Mieren te doen vallen,

die in menigte opklommen langs de Wanden van

bet Glas. Terwyl ik zulks deed, nam ik waar,

dat de eerfte Mieren, die ik in de flefch had doen

vallen, 'er even gemakkelyk, van binnen, we-

der tegen opklommen , als van buiten • maar , wan-

neer ik zekere veelheid van d ezelven in de Flefch

gekreegen had, konden de allervlugften zelfs niet

hooger komen , dan tot omtrent de halve hoogte

van de Flefch: zy vielen ylings naar om laag, als

of zy door een verftikkenden Damp bevangen wa-

ren. Een geheelen namiddag in die bezigheid

doorgebragt hebbende, voelde ik, des avonds,

een weinig Hitte aan myne Vingeren, die zwol-

len en rood wierden : 's anderendaags lcheidde

de Opperhuid zig van de Huid af, als of ik 'er een

Blaartrekkend Middel had opgelegd , en de Vin-

gers , van beide myne Handen , vervelden t'ee-

n e maal.

Zie hier een Geval van nog zeldznamer aart

,

dat my is medegedeeld door den Baron d'Hol-

bac, wiens getuigenis meer dan genoegzaam is,

om
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' om 'er de Waarheid van te betoogen. Zeker

Man genaamd Tessier, Meefter Metzelaar van

Sucy in 't Brie, een Mieren- Nett willende weg-

doen, dat zig in zyn Tuin geveltigd hadc, be-

dagt hetzelve te bedekken met een Glazen Klok ;

hopende dat de Warmte, welke die Klok voort-

bragt, de Mieren zou doen fierven. Dit Middel

gelukte henij maar de Klok hebbende willen weg-

neemen en onverziens met zyn Aangezigt by der-

zelver opening komende , voelde hy een Herken

Waafem, die hem, op ilaande voet , een zwaare

Hoofdpyn veroorzaakte: zyn Lighaam zwoi al-

lengs: hy wierdt beroeringen en benaauwdheden

ge waar , die hem voor zyn Leven deeden dug-

ten. Dit duurde de geheeleNagt; 's anderen-

daags 's morgens kwam een Uitflag op zyn Huid,

en het Ongemak ging by trappen over. Dit Uit-

flag, waar van de Baron d'Holbac my de na-

tuur niet heeft kunnen befchryven , duurde drie

Dagen, ten einde van welken de Opperhuid

Schubswyze afviel. _

Hoedanig is dan de aart van deezen Waafem,
die byna op 't oogenblik een zo vlug Dier, als de

Kikvorfch is , om 't leven helpt ; die het Ge-

dierte zelf verfmoort, daar hy uit voortkomt, en

op het Menfchelyk Lighaam de uitwerking voort-

brengt van de fterkfte Blaartrekkende middelen.

Is het eene louter zuure Damp? Doch uit de On-
dervindingen van den Heer Marggraf blykt,

V11I Deel. - S 3 dat
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dat het Zuur der Mieren naauwlyks van dat

van den Azyn verfchille. Zou de Olie, die men

door Deftillatie uit dit Gedierte krygt , niet eeni-

germaate tot het voorbrengen van dceze uitwer-

kingen behulpzaam zyn? De Heer Marggraf
verzekert ons, dat die Olie geene fcherpe Smaak

geeft op de Tong. Zou 'er eenige overeenkomft

zyn tufichen de uitwerkingen van deezen Waa-

fem, en dien, welken de Verniflen voortbren-

gen, wanneer men te fpoedigde Vertrekken,

daar zy aangevoegd zyn, gaat bewoonen? Wy
Hellen zulks aan de Geneesheeren en Scheykun-

digen ter onderzoeking voor.

H,

NIEU-
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BEREIDING van STAAL,

DIE MEN

CROCUS MARTIS
NOEMT,

TE MAAKEN:

Vborgefïeld in een Brief aan den Heer Doktor

Roux door den Heer de Montami.

(Journal de Medscine, Chirurgie &c. Septembre I7<?2.

p. 240.)

DE verfcheiderley bewerkingen , welken ik

op het Yzer gedaan heb , by gelegenheid

dat ik arbeidde aan een, klein Werkje over de

Kleuren van de Schilderkonft en 't Amailjeerzel,

dat ik eerlang hope aan 't licht te geeven; hebben

my een zeer eenvoudige en gemakkelyke manier

doen ontdekken, om een zwarte Crocus Martjs

te bereiden , die ten uiterfte verdeelbaar en te ge-

lyk zeer aan trekbaar is door den Zeilftcen.

Men weet dat de Crocus Martis, onder den

naam van MThiops Martialis bekend
,

gemaakt

VIII. Deel. S 4 door
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door de wryving van Vylzcl van Staal in Water,

op de manier \an Lemé'ry; de gene is die, mee

den bellen uïtflag, in de Geneeskunde gebruikt

wordt. De gene, die ik voorltel, is niet min-

der door den Zeilfteen aantrekbaar, en heeft bo-

ven anderen het voordeel, van te zyn in veel

grooter ftaac van deelbaarheid. Voeg hier by,

dat ?er, wanneer men naauwkeurig de handel wyze

van den Heer Lemery volgt, verfcheide Maan-

den tot bereiding van zyn Mtbiops Martia/is noo-

dig zyn: daar myne Crocus Mams gemaakt kan

worden in vier Uuren tyds , en derhalve veel

minder koftbaar valt. Ik zend U het berigt van

myne bewerking, onderschikkende dezelve aan.

Uwe Kundigheid , om dezelve aan 't licht te gce-

ven , zooGy van Oordeel zyt, dat dezelve van

cenige nuttigheid kan weezen voor 't Algemeen.

Neem Viiriolum Martis, dat wel rood gekalci-

neerd is, of Colcotbar , overgeblceven van de

Deftillatie van Chum Vitrioït\ zoet het wel uit,

door 'er zeer heet Water op te doen, dat men

'er moet aigieten, wanneer de Crocus Marth t'ee-

nemaal is doorgezakt. Als men oordeek, dat de

uitzoctingen al hetZoutige hebben weg genomen,
9
t welk in de Stoffe was, die men gebruikt; 't

gene uit de Smaakeloosheid van het afgegooten

Water te oordeeien is ; zo neem door middel

van Katocndraad al het Water weg, dat op de

Sioüe nog over is gebleeven, en laatze droogen,

Zet*
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Zetze vervolgens in een Kapelletje , onder de

Smeltpan van bet EiFaijeurs-Fomuis, tot dat zy

volkomen rood geworden zy.

Meng deeze Crocus Martis , wanneer dezelve

weder koud is geworden ,' met eens zo veel ge-

wigt van Zee -Zout, dat men op 't Vuur heelt

laacen uitknappen. Wryf alles lang ondereen in

een Yzeren Vyzel, en prop het vervolgens in de

Loop van een Snaphaan, waar op men twee Yze-

ren Stoppen heeft pas gemaakt, die zeer digt flui-

ten. Den Loop geflopt hebbende, zo maak de

enden neg verder digt met Pocaarde of met een

Lutum, dat tegen 't Vuur beftaan kan, of liever,

bekleed daar mede de enden van den Loop. liet

Lutttm droog geworden zynde , zo maak een

groef in de Aieh en gloeijende Kolen van uwe
Haardllee; leg daar den Loop in, bedekkende

denzelven met Afch en Kolen: ligt, na dat om-

trent een half Uur is verftreeken, den Loop cp,

zo dat dezelve midden in de gloeijende Kolen

legt; maak dat het Vuur ii&n den gang blyve,

en hou de Fyp te deeg bedolven onder de Kolen,

vier Uuren lang: neem ze dan weg en laat ze

koud worden. Als de Loop koud geworden is,

20 ilaa het Lutitm met een Hamer aan (lukken

,

en , de enden geopend hebbende, doe 'er met een

Yzeren Roedje de StofFe uit, die gy bevinden

zul: aan zwarte Klonters. Breek en fiamp die in

een Yzeren Vyzel, tot dat zy een Poeijer zyn ge-

^ JIX. Deel. £ 5 wor-
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worden , 't welk men doe in een Glas of ver-

glaasde Pot , gietende daar op wederom heet

Water, 't welk men met een Spatel omroere,

en aanftonds overgiete in een veel grooter Vat

,

zorg draagende van het gene op de Grond legt

niet te laaten overgaan. Doe ander heet Water
op het Overblyfzel en giet het af als te vooren.

Herhaal zulks, tot dat het Water zig niet meer

gekleurd vertoone. Zo men alles wil hebben,

kan men het overblyfzel fyn maaken, en het, op

gelyke wyze, by herhaaling uitwaffchen: want

'er moet byna niets blyven, indien de Calc'inat'is

wel gedaan is.

Men laat , vervolgens , de Stofte bezakken

,

die met de afgieting is overgegaan, 't welk een

Etmaal tyds vereifcht ; dan giet men het Water
af, 't welk helder geworden is, en doet, by

verfcheide herhaalingen , nieuw heet Water op

het gene op den Bodem is gezakt, hetzelve af-

gietende, wanneer het helder is. Als men ein-

delyk oordeelt, dat de Crocus Martis van Zout

ontbloot is geworden, zo veel mooglyk; dat is

te zeggen, het Water, 't welk men 'erafkrygt,

volkomen Smaakeloos zynde ; dan giet men de

StofFe over in een Glas of Porfeleine Kom , en,'er

het Water met Katoen hebbende afgenomen , zo

laat men ze droog worden.

Met den zelfden uitflag kan men gebruiken de

Cokotiar, of 't overblyfzel van de Deftillatie van

Zee-
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Zee -Zout , door middel van Koperrood. Die

behoeft men flegts, zonder eenige Voorbereiding,

in den Snaaphaan sioop te doen, noch 'er Zout by

te voegen; om dat het Alkalifche deel van dit

Zout, 't welke in het Overhaalen van den Geeft

daar mede vereenigd is gebleeven, de zelfde uit»

werking voortbrengt.

Ook zou men , tot het zelfde oogmerk, ge-

bruik kunnen maaken van het overbiyfzel der Des-

tillatie van Salpeter, door middel van Koperrood;

mengende dan 'er Zout by, en te werk gaande

als met de Doodekop van Vitriool; maar de Cro-

cus Martis, welke men op deeze manier bekomt,

fchynt harder en Aardagtiger te zyn _, zonder

twyfel van wegen het gene daar uit de Salpeter

in over is gebleeven.

Men heeft beproefd, om , op die zelfde manier,

enkel Vylzel van Yzer te behandelen: men heefe

hetzelve in een Mortier , met driemaal zo veel

Zee-Zout
,
gewreeven , en het gedaan in een

Snaphaans-Loop: maar men heeft bevonden, dat,

door vyf Uuren brandens, niet meer dan een ge-

deelte in Crocus Martis veranderd geworden zy:

het overige wilde door de wafichingen niet over-

gaan , en deeze Crocus Martis , die in 't eerft zeer

zwart en taamelyk aantrekbaar was door denZeil-

Iteen , verloor in. 't vervolg byna al haar P/i/ogiJii-

cum. 't Is nogthans waar , dat dezelve , wanneer zy

in een Kapelletje onder de Smeltpan van 't Fornuis

VIII. Deel, ge-
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gezet werdt, dit 'Jrhlogijiicum wederkreeg, en

even aantrekbaar door den Zeiliieen wierd als te

vooren, fchoon zy een flaauw roodagtig Kleurtje

aangenomen "had. Niet minder zou men in dee-

ze Operatie flaagen , wanneer men een Kroes

,

cïie wel gedekt en gehieerd was , in plaats van

den Snaphaans-Loop gebruikte: maar de zorgvul-

digheid, die 'er noodig ware, om de Kroes geduu-

r:g bedekt te houden met gloeijende Kolen, en de

barften , die 'er in het Lutum kunnen oritftaah,

waar door de Crocus Mortis rood zou worden
,

hebben den Snap'haans Loop doen verkiezen , die

geen oppailing verciicht.

Deeze Crocus Mortis vergclykcnde met de

JEthlops uiarüal'is van Lemerï, welke ik heb

doen koopen by den Apotheker la Pl-anche,

vond ik ze beiden even aantrekbaar door den

Zeilfteen ; maar ik heb opgemerkt , dat myne
Crocus Mortis zwarter en in een grooter ftaat van

deelbaarheid ware : want, als ik de Mtjüop Mar-

tialis van Lemerï fyn wilde wry ven, op een

Agaatfteen , met Water , voelde ik, onderden

Wryffteen , harde en grove deeltjes, welken'

het niet mooglyk was fyn te krygen, daar my-

ne Crocus Mortis zig fyn Iaat maaken , zonder dat

men iets hards onder den Wryffteen gewaar

worde.

Myne Crocus Martïs verichilt verder, caar in,

van de JEtluogs Martiatis van Lemery, dat zy

haar
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haar Pttogijlïcum niet gelyk dezelve verlieft: zie

daarvan het bewys. Ik. heb JEthtops Martsalis

in een Kapelletje gezet onder de Smeltpan in het

Fornuis: ik heb ze aldaar gehouden met een mid-

delmaatig Vuur, twee Uuren lang, wanneer ik

ze 'er rooi van daan kreeg, gelyk zeer fchoone

Colcotbar en niet meer aantrekbaar door den Zeil-

fleen. Op de zelfde manier heb ik , onder de
Smeltpan, gezet van de Crocus Martis , die op de

voorgemelde wyze bereid was , die ik aldaar aan

een allerfterkft Vuur , drie Uuren lang, heb bloot-

gefteld gelaten. Wanneer ik ze wegnam, hadt

dezelve, wel is waar, eene minder zwarte Kleur,

trekkende meer naar 't roode, maar was even aan-

trekbaar door den Zeilfteen, als te vooren. Aan
dit teken is 't, inzonderheid , dat men de JEthiops

Marnaï'is , die volgens 'de Methode van Lemery'
gemaakt is, onderfcheiden kan van de Crocus

Martis, volgens de myne.

Deeze Crocus , daar ik van fpreek, laat zig

ontbinden ïn alle Zuuren , zo Mineraale als Plant-

aartige , en geeft dezelven een fchoone geele

Kleur, zo wel als de lEthjops van Lemery;
met dit verfchil, egter, dat die laatfte, zo ver-

deelbaar niet zynde, een weinig opbruifcht met
den Salpeter -Geeft, daar de myne, in tegen-

deel , door dit Zuur ontbonden wordt , zonder

dat men eenige Opbruifching befpeure.

Deeze Operatie doet zien , dat het Yzer

,

VIII. Deel. Zyn_



«74 Nieuwe eereiding van Crocus Martis.

zynde onder alle Metaalen dat gene , 'c welkü

gemakkelykft zyn Phlog'ijïicum verlieft, door ver-

fcheiderley bewerkingen zo ver gebragc kan wor-

den , dat het niet meer, dan mee veel bezwaar-

ïykheid, zig ontblooten laate van 't Phlogifti-

cum, dat men 'er aan gegeven had, in de plaats

van 't gene hetzelve te vooren bezat. Aange-

zien men hier een Yzer , 't welk , zyn Pklo-

stfitcum veriooren hebbende, Crocus Martis ge-

worden was, weder een nieuw Phlogijltcuni

ziet aanneemen, waar een taamelyk fterk Vuur

hetzelve niet meer van ontblooten kan.

Eu

B E-
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AANGAANDE DE

M Y N E N
VAN

STEEN-ZOUT,
DIE 'ER BY

KRAKAW in POOLEN
Z Y N.

Getrokken uit twee Vertoogen, daar omtrent
in 't licht gegeven door den Heer

Schober.

(Journal de Medtcine , Chirurgie, &c, Aouft 1762.

p. 160.

)

S^<0 # o $"söga &a 0Oö0¥ &&&öfs^

AAn den voet der Crapack- Gebergten, on-

gevaar twee Mylen van Krakaw , vindt

men een klein Steedje Wieliczka genaamd. Dit

is in een Vlakte gebouwd , die ten Noorden en

Zuiden bepaald wordt door Bergen van middei-

maatige hoogte. Omtrent honderdvyftig of twee-

honderd Voeten is de Grond deezer Vlakte ver»

heven boven 't waterpas van de Rivier Weijfef^

VUL Deel. die
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De Mn:en van Steen- Zout

die in de nabuurfchap 'daar voovby loopt. Op
weinig ai'dands van Wteltcika legt een ander

Steedje, genaamd Bochnia , zynde met Heuvelen

omringd , en op een nog hooger Grond geltigt

dan het andere. De Grond is, in de omtrek: van

deeze twee Steden', zeer Kleijig, en men ont-

moet 'er zeer weinig Steenen : nochtans worden,

by Bochnia , eenige laagen gevonden van een

foort van Albad, en deeze Sieen wordt gemec-

ner, naar rnaate men verder afgaat van deeze

Steden. Bezuiden Wieljczka vindt men denz,d-

ven zeer overvloedig, maar hy maakt geen onaf-

gebroken Bank en fchynt eene verplaatzing te

hebben ondergaan. Naar het Noorden ontmoet

men een groote veelheid van gladde Keideentjes,

die 'er niet dan van zeer verre gcb ragt kunnen

zyn. Men vindt 'er, bovendien, Bikfleen, en

dit is de gemeende Steen daaromftreeks , welke

vry dikwils groote Klompen van Steenkolen be-

vat. Naar het Wellen beftaat de Grond uit ver-

fcheide Laagen. De eerde, die men ontmoet, is

Zand, van verfchillende diepte: daaronder legt

een Steen, famengedeld uit oneindig veel kleine

Keitjes en Schulpen, die met Kwarts zyn te fa-

men gevoegd , 't welk veel vaftheid geeft aan

deeze Steenbeddcn, die van één tot drie Voeten

dikte hebben. Zy worden gevolgd van een nieu-

we Laag Zand, met Zee- Schulpen gemengd,

waar van veclen geen de minde verandering heb-

ben
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Ken ondergaan. . Verder vindt men een Laag vari

blaauwagtigen Bergfteen, die ongemeen bard is^

bykans een half Voet dik: waar op een nieuwe

Laag Zand .volgt, daar men de diepte nog niet

van gepeild heeft. ...
Een Uur gaans van Wieliczka wordt een groo-

te veelheid Maagde-Zwavel gevonden , als oolc

een Bron van heet Mineraal Water ,.dat zeer on-

aangenaam is van reuk. De Zwavel is by klei-

ne Klompjes j ter grootte van een Erwt , ver-

ipreid in eene graauwé, vooze Aarde, gelyken-

de naar Puimftecn. Uit deeze gefteldheid vaii

den Grond fchynt te blyken , dat dezelve groote

Omwentelingen ondergaan moet hebben , 't zy
door 't Zeewater of door onderaardfch Vuur. Het
eene fchynt dè Schulpen te hebben aangebragtj

die hedendaags vervat zyn in de agtereenvolgen-

de Laagen van Zand en Steen, en aan ontfteeking

van Brand in het Aardryk moet men de vorming
toefchryven van de Zwavel , die men op dit Ter-
rein vindt.

Onder deeze verfcheiderley Laagen is het, dat

de berugte Mynen van Poolfch Zout gevonden
worden. Die van Wieliczka zyn van eene ver-

baazende uitgeftrektheid. Dé gèheele Grond'
vlakte , daar dit Steedje op ftaat , . is ondermynd
door onderaardfche-Gaanderyé'n,d.ie men 'er van
t.yd tot tyd gemaakt heeft , federt verfcheide

JEeuwen, om 'er het Zout uit te haaien. Dage-
iyks zyn vier- of vyfhonderd Arbeiders aan. 't

VIII. Deel. T be-
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bewerken van deeze Mynen bezig. Derzelvef

witgeftrektheid , van het Ooften naar het Weften

,

is van omtrent zeshonderd Lachers of Roeden,

't geen zesduizend Voeten langte maakt. Van
't Noorden naar 't Zuiden ftrekken zy zig twee-

honderd Roeden of tweeduizend Voeten uit, en

hebben , op haare grootfte diepte , tagtig Roeden

,

dat is agthonderd Voeten perpendiculaire hoogte.

Zelfs, wanneer men tot deeze diepte gekomen is,

ontmoet men byfter groote beddingen van Zout,

welker uitgeftrektheid onbekend is. De verfchei-

derley Laagen, die deeze Mynen vergezellen,

zyn : i. de vrugtbaare Aarde : i. een Laag Kley

:

3. een Laag zeer fyn Zand, met Water beladen,

dat men Zyc noemt : 4. een zwarte zeer digt

in een gepakte Kley: 5. en eindelyk de Laag,

die het Zout bevat-

Tien Putten of Openingen geeven toegang

naar den bodem deezer Mynen, waar van fom-

migen dienen, omze van Water te ontlcdigen,

de anderen tot uithaaling van de Klompen Zoutsj

die onder in de Grond zyn los gemaakt. Deeze

Putten zyn met Hout bekleed, om de afmorte-

ling der Aarde te beletten: men gaat in eenen ne-

der met een Ladder van vierhonderd- zeventig

Trappen, en, als men om laag gekomen is, ont-

moet men oneindig veel Paden , die een Doolhof

niaaken, waar in men gemakkelyk kan verdwaa-

ien. Deeze Paden zyn door Balken gefchoord

,

en voorts laat men, van afftand tot afftand, {tuk-

ken
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ken Rots blyven , om het Aardryk, daar böverij

te onderfchraagen. In ecnigen van deeze onder-

aardfche Gangen zyn Niiï'en , als ook Kapellen en

Beelden uitgehouwen in het Zout zelf. Op dee-

ze plaats gekomen zynde, is men nog maar op

de eerfte Verdieping van de Myn : men kan laa-

ger komen door middel van nieuwe Putten, een

van welken Janina genoemd wordt , daar men

een trap in gemaakt heeft van tien Voeten breedj

en zo weinig fteil, dat de Paarden zonder moei»

te 'er by op en af kunnen gaan.

In dé Gaanderyén , die de eerfte Verdieping

der Myhen van Wieliczka maaken, vindt meri

het Steenzout by blokken van verbaazende groot-

te; maar in de tweede Verdieping vindt men het

laagswyze en in eene onuitputbaare veelheid.

Het Zout wordt afgehakt met Schoppen, Beitel*

en Beukhamers: men krygt 'er dikwils klompert

af van zeven of agt Voeten lang en van derdhalf

Voet dik , Welke balkswyze klompen Batwana

geheten worden: fomwylen heeft men 'er los ge-

maakt van agt - en - veertig Voeten. De Werk-
lieden weeten , aan den klank dien dëeze Zout-

klompjn geeven , het oogenblik , wanneer de-

zelven zullen los gaan , en dan begeeven zy zig

in veiligheid. Men brengt ze door middel van

Houten rollen tot op de plaats , van waar zy,

door Werktuigen , die van twaalf Paarden wor-
den omgedraaid } naar boven geheefien worden.

VIII. Dèél. Ta De
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De kleine brokken Zouts doet men, ten dien eirt-s

de, in Tonnen.

Dewyl 'er , federt verfcheide Eeuwen , onop-

houdelyk gewerkt is aan het haaien van Zout

uit dceze Mynen, zo wordt in die onderaards

fche plaatfen ruimte genoeg gevonden, daar men

Kerken zou kunnen bouwen, en verfcheide dui-

zenden Menfchen op ryè'n fteilen. De*eze uit-

hollingen dienen thans tot Schuuren en Stallen

voor de Paarden, waar van men altoos onge-

vaar tagtig of honderd in decze Mynen houdt-.

Somwylen worden , onder 't afhakken van het

Zout 3 holligheden gevonden , die met een zo

zout Water gevuld zyn, dat, wanneer hetzel-

ve is uicgeloopen , de wanden der omringende

Rotfen als bepleifterd zyn met zeer groote Zout-

Kryltallen ; 't welk voor 't oog eene zonderling

fraaije Vertooning maakt.

De klompen Zouts, die uit deeze Mynen ge-

hakt worden , bevatten zeer dikwils gladde ron-

de Keifteentjes, gelyk aan die, welken 'er aan

't Strand en de Oevers der Rivieren voorkomen.

Men vindt 'er ook Schulpen en andere Zeefchep-

zelen. Dikwils ontmoet men , in 't midden derLaa-

gen van Steen- Zout , byfter groote Klompen van

Steenen , die uit verfcheide beddingen ofLaagen

van verfchillende foort zyn famengefteld. Dit

Zout
, gelyk ook de zelflkndigheden 3 welken

liet omringen , bevatten fomwylen takken van

Boo-
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Zoomen en brokken Houts , 't welk zwart Is

nis Steenkool; 't gene, door her „Landvolk,

dezelven doet noemen JVqgn-Solni , dat is te

zeggen, Zout -Kolen. Zy hebben een onaan-

genaamen Reuk , die voor de Werklieden
zeer ongemakkelyk is, vooral wanneer de ver-

verfching van de Lugt niet op een behoorlyke

Wyze in deeze ondcraardfche plaatfen gefchiedt.

Deeze Zoutmynen zyn zeer gevaarlyke Mou- #

fetti of Mineraale Dampen onderhevig, welken,

met geraas en gepiep , als blaazende voortkomen
door de frleeten dpr R.otfen, vliegende door de

Lampen der Werklieden in brand , en maakende
dan een Geluid als een Dondcrflag, waar van dg

uitwerkingen nipt minder doodelyk zyn. Deeze
Dampen worden inzonderheid vergaderd, wan- )

neer men , wegens eenige Fceftdagen, niet in de

Mynen gewerkt heeft : alsdan is het ren ui -

terfte gevaarlyk , met Licht \n dezelven neer tg

daalen. %

Het Stcenzout^ dat deeze onderaardfche Groe-
ven uitleveren, is van verfchiilendc hoedanighe-

den , en wordt met byzondere benaamingen on-

derfcheiden. 't Gene men Zickna , dat is te ^
zeggen groen Zout , noemt , is niet meer dan
een hoop t§erlingfe Jv;yftallen , welker zyden
fomtyds van twee of drie Duimen zyn , ge-

mengd met Aarde of Kley. Het Kwintaal van
dit Zout verkoopt men tegen 3* Poolfehe Gul-

VIII. Deel. T 3
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jlens, die ongevaar 45 Sols, Franfch Geld, maa,«

ken (*).

Szybikowa wordt een Zout geheten, dat zui-

verer dan het eerftgemelde is, maar niet in Krys-

tallen. Dit verkoopt men tegen 4 Floreinen het

Kwintaal. Dat men Makovjka noemt , is ook

niet gekryftallizeerd : het gelykt naar een klomp

Bikfteen , zynde een verzameling van Zoutkor-

reltjes, welker figuuren men niet kan onderfchei-

den. Dat gene , daar men den naam van "Jark^

aan geeft, is met de voorgaande Soorten gemengd,

en loopt 'er, Aderswyze, door heen. Het is een

verzameling van kleine greintjes wit Zout, die

weinig gebonden zyn : 't gene maakt , dat de

klompen Steen- Zout ligt afbreeken, op de plaat-

fen , daar zulk foort van Aderen 'er door heen

loopen.

De Polakken geeven ook verfcheiderley naa-

men aan de zelfffondigheden, daarliet Steenzout

in vervat is. Ha/da is een zwartagtige Kley,

met Water beladen en doormengd met Zoutkor-

reltjes. Mydlarka is een zwarte Zeepagtige Kley,

waar in men dik wils onveranderde Zee -Schulpen

vindt , welker holte gevuld is met Zout. Zu-

bert noemt men een verwarde Mengklomp van

Zand
3
Aarde en een Steen gelyk Albaft. Dee-

ze

(*') [Een Poolfche Galden of Florein beftaat uit 30

prollen, en is 1 Sh. 2 Den. Engelich, dat is om:rent 13

Stui-
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ze zelfftandigheid bevat het volmaakfte Zout, 'c

welk de Polakken Oczkowata noemen, zynde ia

groote witte Kryftallen,doorfcbynendc ais Glas,

en zig altoos verdeelende in Teerlingen, welker

zyden met regte hoeken zyn. In dit Zout ont-

moet men die gladde ronde Keyfteentjes, klom-

pen Rots famengefteld uit verfcheide beddingen

of brokken Marmerfteen, en ftukken Houts.

pe Steenzout-Mynen van Bochnia zyn op ver

naa zo aanmerkelyk niet, als die van Wieliczka,

zo even befchreeven. Men vindt 'er , doorgaans,

niet meer dan tweehonderdvyftig Arbeidslieden

aan 't werk; de Laageri, daar de Grond uit be-

ftaat, zyn nagenoeg de zelfden als die van Wie-
liczka. Onmiddelyk onder de vrugtbaare Aardo

ontmoet men Kley : vervolgens vindt men een

bed van zeer fyn Zand, met Water beladen, dat

gevolgd wordt van eene Laag van Zwartagtige

vafte Kley , die tot bedekking van het Steen-

Zout ftrekt. Dit Zout wordt niet by Klom-

pen gevonden , maar in Laagen van verfeheider-

ley dikte.

Zodanig zyn de twee berugte Mynen van

Steenzout in Poolen. Men haak 'er,, 't eene

jaar door 't andere 3 omtrent zeshonderdduizend

• K\v in-

Stuivers Hollandfch Geld waardig. Pahaibe Medertu,

Tabl. of Money. Loud. J?5$: zo dat die Rekening niet uit,

tornt. ]
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Kwintaalen (*) Zouts uit, en zy bevatten 'er.

zulk een overvloed van, dat geheel Europa 'er

•gemakkelyk uit voorzien zou kunnen worden,

zonder gevaar te loopen van uitputting, vei>

fcheide Eeuwen lang.

H. '

(T> [Ik denk niet, dat men door deeze Kwintaalen

verdaan moet Honderden Zcüts, hoedanig te Amfterifcffl

in gebruik zyn; weegende een Honderd, naar men re«

kent, 28000 Ponden , en bevattende 7 Laften of 208

Zakken Zouts: maar een Maat van honderd Ponden of

daat omtrent 5 meer of min naar de verfchillende Plaatfe»

en fomtyds wel 150 Ponden doende. Men kan derhalve,

voor 't gemak en om eenig denkbeeld te maaken van
deeze veelheid Zouts, die de gedagte Pool fche Mynen
uitleveren , een Kwintaal voor een Zak neemen : zo zou-

den dan 600000 Kwintaalen beloopen ongevaar 3000 Am-
fterdamfche Honderden ofiruim twintigduizend Laften Zouts

Jn een Jaar.]

wvw.WWvw

ZAA-
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SCHEPEN
IN DE

Z E I L A G I E,
door den Heer

B O U G U E R.
{l'Hift. £? Mem. de VAcad. Royale des Sciences de Paris,

pour 1754. & 1755.)

EEn zeilend Schip is te gelyk bloot gefteld

aan de kragt van den Wind, die. hetzelve,

voortdryft, en aan den tegenftand van 't Water,
daar het door heen moet dringen. Indien het

volmaakt Cylindrifch was, gelyk een Kuip, zou,

het naauwkeurig den weg inflaan, die uit de wer-

king van den Wind op de Zeilen volgde; maar.

de gedaante van het Steven maakt, dat het Wa-
ter 'er gemaklyk door gefneeden wordt van voo-

ren , terwyl het op de zyde.- een grooten weer-

VIII. Deel. T 5 ffond
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ftand biedt, 't Is klaar, dat deeze weerftand ten

decie de kragt des Winds, wanneer die het Schip

zydewaards dringt , vernietigt ; doch daar uic

wordt tevens een gemengde werking geboren,

welke maakt , dat , hoe bekwaam ook tot de

Zeilagie het Schip gebouwd zy , hetzelve byna

nooit den Streek behoude, waar in de Kiel legt.

Deeze gemengde werking is zodanig ingewik-

keld, dat, fchoon veele Geleerden reeds aan die

Stof gearbeid hadden, nogthans de waare Gron-

den daar van onbekend waren , tot dat de Heer

Joh. Bernouilli dezelven op een vaften voet

ftelde in zyn Traktaat over het Scheepsbeftuur,

Die vermaarde Meetkonftenaar lofte tevens de al-

lereenvoudigfte Voordellen op, maar hy ging ver-

fcheide Omftandigheden voorby, die van het

grootfte belang zyn, By voorbeeld, hy merkte

het Schip aan , als of het omvangen ware van een

enkele Horizontaale ftreep , daar de Oppervlakte

krom loopt aan alle kanten : in verfcheide zyncr

onderzoekingen merkte hy de Afdryving of Ver-

leiding van de Koers voor niets aan , ten opzigt

van de Streek der Kiel: hy onderftelde, dat meer

is, de Snelheid des Winds als onbepaald zynde,

fchoon dezelve naau wlyks drie of viermaal zo groot

zy als die van 't Zog, en het zeker is, dat de

aandryving van den Wind een zeer aanmerkely-

ke verandering lydt, door de manier, op welke

de Zeilen een gedeelte van den Stoot ontwyken,

door den, min of meer fncllen loop van 't Schip:

hy
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hy onderftelde, eindelyk, dat het Schip maar één

!Zeil op had; daar de Schepen 'er, gelyk wy wee-

ten, byna altoos yerfcheidene hebben, het eene/

voor het andere geplaatft, en aan verfchillendc

Maften gehegt. Deeze menigvuldigheid der Zei*

len, nu, is oorzaak;, dat de aandryving gefchie-

de op een grooter of kleiner Oppervlakte, naaf

dat men den Wind min of meer van ter zyde
krygt, 't welk nieuwe veranderingen voortbrengt

in de Gronden van 't regeeren der Zeilagie: want
de Stoot ophoudende ge-evenredigd tezyn tot het

Vierkant van de Hoekmaat der Opvallinge, zo

moet 'er gelet worden op de vergrooting of ver*

fcleining der getroffen' Oppervlakte.

De Heer Bouguer hadt, in zyn Werk over

de Schepen en in andere Akademifche Stukken ,

reeds, in 't voorby gaan , van dit Onderwerp
gefproken. Hy hadt aangetoond , dat men , op cene

zeer eenvoudige en algemeene wyze , de betrek-

king kon aantoonen -.die 'er was tuffchen de plaat-

zing der Zeilen en den hoek der Afdryving,

voor alle figuuren van het Hol ; mids dat het Wa-
ter niet dan de zelfde deelen van het Schip trof.

Hy hadt ook de Mechanifche Oploffingen gege-

ven van alle Voorftellen, omtrent dit Onderwerp.
Hem bleef dan alleenlyk nog over, dezelven toe

te paffen op byzondere Gevallen en Onhandig-
heden, 't welk hy in de twee Vertoogen ge-

daan heeft, daar men hier , het gene meeft ter zaa-
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Jee doet, by wyze van Uittrekzel, uit zal voor?

draagen.

Een der voornaamfte Voordellen , die men ter

baan brengen zou kunnen, zegt hy , is de plaat-

zing te vinden van de Zeilen ten opzigt van het

Schip , en ten opzigt van den Wind , wanneer

men zekeren bepaalden Koers wil houden : maar

men kent naauwlyks ooit de Streek van den

Wind op Zee genoegzaam net, om dat die zon-

der ophouden verandert door de beweeging van

't Schip , die aan den Wind zelf toegefchreeven

wordt. Derhalve , wanneer men zig voordek ia

zekeren Koers te zeilen , moet men gewoonlyl;

niet den hoek, dien dezelve met de Streek van

den Wind maakt, als gegeven aanmerken. Het

Schip verandert van plaatzing door de werking

van het Roer of die van den Wind , en men fchaT

vielt de Zeilen van langzaamerhand. Deeze ver-r

andcring brengt 'er noodwendig voort in de be-

tre kkelyke Streek en kragt van den Wind , onaf-

lianglyk van de Natuurkundige of wcezentlyke

veranderingen , die daar in plaats kunnen grypen.

Het zou zeer dikwils gebeuren , dat de ber

paaling, welke de oploffing van het Voordel uit-

leverde, fchoon naauwkeurig voor het oogenblik:

waar in men den Koers veranderen wilde , zig g&-

brekkclyk bevond na dat men de Zeilen had kant

gezet. Het was dan van veel nuttigheid, Rege-

len uit te vinden , door welken men alle oogen-

blik-
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tflikken weeten kan , of de Zeilen en het Schip in

een behoorlyke houding zy'n , en hoe veel men '

die houding, gebrekkelyk zynde, behoort te ver-

anderen.

j
Dit is de voornaamfte toeleg, of liever de uit-

flag der nafpooringen van den Heer Bouguer ge-

weeft. Drie Voorftellen maaken het weezentlyk-

fte van zyn Onderwerp uit ; naamelyk: i. Hoe
de Zeilen moeten gefield worden, om met de

grootft mooglyke fnelheid een gegeven Koers te

houden met een Wind , waarvan de Streek be-

kend is: 2. Om, waanneer de hoek, dien deZei-

lenmet de Kiel maaken, gegeven is, teweetenj

of de fchuinsheid , daar zy mede op. den Wind
(taan, de fnelheid van het Schip zo groot maaken*

als dezelve vallen kan : 3. De manier om het Schip

zodanig te ftuuren en de Zeilen te zetten , dat het

fnelst mooglyk van zeker punt afwyke , zon-

der agt te geeven op eenigen bepaalden Koers.

Hoe ingewikkeld ock op zig zelve deeze

Voordellen mogen zyn , zy zyn het inderdaad

minder dan zy zig in den eerften opflag vertoo-

nen. Al de verwarring, die daar in ontftaatuit

de grootte der Zeilen en derzelver plaatzing, be-

trekkelyk tot het Zwaarheids middelpunt van 't

Schip, kan 'eruit verbannen worden. De vol-

ftrekte werking van den Wind op alle de Zeilen,

kao altoos gebragt worden tot de gene, dieplaats

zou grypen, indien 'er maar twee waren van ze-

kere grootte en in zekere plaatzing , welke de

VIII. Deel, Heer
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Heer Bouguer ons leert bepaalcn. Door die rriid*-

del werdt alle verwarring vermyd, welke ander-

zins aan zyn onderzoek zou toegebragt hebben de

ftand der Zeilen en de groocte van 't gedeelte van

ieder Zeil, dat voorden Wind bloot itaat. Mea
siet, naanielykjj wel, dac^ zo dra de Wind mee

de Kiel een hoek maakt die een weinig fcherp is,

de kgtèrftö Zeilen aan de voorden een gedeelte

van den Wind ontrooven , en dat die verminde-

ring verandert > zo menigmaal de hoek , dien 's

Winds ftreek en de Kiel met elkander maaken ,

kan veranderen. Met was dan van gewlgt , zig

te ontflaan van een zo moeielyk Grondbeginsel

,

dis is ook* het eerfte Onderwerp of Voorbewys

van zyn Vertoog. Zie hier hoe hy het oploffe.

Me/i kan al'oos de Zeilen tct tts:e brengen van he«

paaiJe grootte , wanneer 'er zerfchetdene voor

en agter elkander zyn.

Laat ons onderftcllen dat een Schip j. waarvan

A (Tl. LUI. Fig. i .) het Voor-,B het Agterfteveri

zy ,dric Zeilen hebbe, niet boven maar even wydig

s-.in elkander, CD, EF, GH, die wy afbeelden

door drie Vlakten , en dat dezelven door den Wind
getroffen worden, volgens een onbepaald getal van

lyncn, die evenwydig zyn aan de Streeken IK*

LM. Daar zal dan flegts een gedeelte der Zei-

len EF, GHdoor den Wind getroffen worden j

ssrwyl het Zeil DC, naaft aan 't Agterfteven^

al-
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alleen zyn geheele Oppervlakte voor den Wind

bloot gefield heeft. De grootheid, nu , der ge-

heele aandryving , zal altoos nagenoeg de zelfde

zyn , 't zy men de breedte van het middelfte Zeil

EF vermindere, 't zy men die vermeer dere, tot

dat het voorfte Zeil HG in 't geheel geen Wind

meer vatte. Men zoude zelfs, in het Geval dac

door onze Figuur is voorgefteld , dit middelfte

Zeil geheel kunnen wegneemen: want het ver-

lies dat men leedt van de aandryving op het ge-

deelte EK, zouonmiddelyk worden vergoed door

de aandryving op het voorfte Zeil HG , in het.

gedeelte HM. Onderstellende zelfs, dat de

fchuinsbeid der Opvallinge nog grooter ware,

zouden egterde drie Zeilen tot tweegebragt kun-

nen worden : men behoefde flegts het Voorzeü in

H een weinig meer breedte te geeven, om te

vervullen al het gene , dat men te verliezen

kwam door wegneeming van 't middelfte Zeil

EF.
Men kan niet alleen , door zyn gedagten , al-

le de Zeilen tot twee brengen ; maar men kan bo-

vendien onderftellen , dat deeze twee Zeilen

naauwkeurig van eene zelfde breedte zyn. Al-

les wat by verbeelding , of weezentlyk , afgeno-

men wordt van de breedte van 't voorfte ZeilGH
aan dezyde G,heeft men flegts by te voegen aart

het Zeil DC in D. Dat meer is, niets belet de

breedte te veranderen van het laatftgemelde Zeil

aan de zyde C , zonder eenige andere verandering

VIII. Deel. *e
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te maaken. Wanneer men de aandryving vati

den Wind grooter of kleiner maakt op die Zeil

,

bezorgt men een regc tegenftrydige uitwerking

als die der aandryving op, het Zeil van 't Voorde-

ven , en de gehecle aandryving, fchoonverfchei-

delyk verdeeld, zal altoos naauwkeurig van de

zelfde grootte zyn , mids dat men zig, in het

werkftcllig maaken van die Verandering , binnen

zekere paaien houde , die gemakkelyk te onder-

fchciden zyn.

De Mailen var. het zelfde Schip niet allen everi

lioogzynde, hebben de Zeilen van den middel-

ften en grootften , daarom de Groote Mal: ge-

naamd , altoos een gedeelte, 't welk niet bedekt

wordt voor den Wind door de Zeilen van den

Bezaans- Maft of anderen by 't Agterfteven gc-

plaatft. Wy kunnen, nu, by verbeelding a irt

plaats van deeze Zeilen van verfchilleitde hoogte

ook anderen ftellen , die volmaakt egaal van hoog-

te zyn: wy behoeven, ten dien einde ,flegtshet

gedeelte, dat boven 't andere Zeil uitfteckt, weg

te neëmen , en de uitgeftrektheid daarvan of aan

't Fokke-Zeil GH , of aan de Bezaan CD, op ds

breedte by te voegen: in agt neemende, van dee-

ze byvoeging te doen, aan 't end D van 't agter-

fte Zeil, of aan 't end G van dat van 't Voorfte-

ven. De aandryving zal, wat de hoegrootheid

betreft, altyd de zelfde zyn, gelyk blykbaar is,

en het zal genoeg zyn , deeze Bewerking eens

voor al te doen , dat is te zeggen, de Afmeetin-

gen
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gen te zoeken van regthoekige ingebeelde Zeilen,

van gelyke hoogte zynde , die even giooe

zyn als de weezentlyke Zeilen , van ongelyke

hoogte.

Eindelyk, ingevalle een Zeil nie£ overal van'

de zelfde breedte is; zo het driekantig is,- of,-

in 't algemeen, zo de zyden der regtopftaande

Vlakte niet volkomen loodregt zyn , dan zal men
tuffchen de breedten eene gemiddelde breedte

neemen, zodanig, dat het Zeil de zelfde uitge.

ftrektheid van Oppervlakte behoude. In alle dee-

ze verfchikkingen , egter, zal de Streek der aan-

dryving niet eveneens blyven. De menigte der

Zeilen of Maften dient om te maaken , dat de

Streek van de kragt des Winds zyne uitwerking

hebbe op verfchillende plaatfen der langte van het

Schip ; maar men moet opmerken , dat het tn de

tegenwoordige nafpooringen niet te doen is dan

om de grootheid der aandryving j zonder dat het-

noodig zy te letten op het punt van 't Schip,-

daar dezelve haare uitwerking doet. Ook is het

brengen der Zeilen tot twee hier flegts by Ver-

beelding, gelyk wy reeds gezegd hebben, en

ftrekt alleenlyk om de Regelen gemakkelyk te

maaken.-

De Snelheid en Streek van den Wind komen

noodwendig in de Oploffing der Voordellen, wel-

ken de Heer Bouguek begeert op te lollen:

maar men- behoort de volftrekte Snelheid en

Streek des Winds wel te onderfeheiden van de
VIII. Deel. V ge*
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genen, welken de Wind fchynt te hebben, als

men het waarneemt op een Schip, dat in bewee-

ging is. Die Streek is de zelfde niet , uitgeno-

men wanneer de Koers van 't Schip , deszelfs

Kiel en de Wind een zelfden Streek houden, en,

in dit Geval zelfs , moet de fnelheid des Winds

zo veel vermindering lyden , als de Voortgang

van het Schip bedraagt. Buiten dit enkele Ge-

val en in alle anderen, daar het Schip niet regt

voor den Wind zeilt, brengt de Voortgang van

het Schip noodwendig eenige verandering te we-

ge , niet alleen in de fnelheid des Winds , maar

ook in deszelfs Streek.

Om zig daar van te overtuigen , verbeelde men

zig een Pluimpje, dat door den Wind van een

Schip , op hen oogenblik als hetzelve van den

Oever afgaat, wordt weggevoerd, en men ftelle

dat twee Waarneemers, de een op 't Land, de

ander op 't Schip zynde, na verloop van eenige

Sekonden , ieder op zyn Kompas , de Streek

des Winds of den Koers van 't Pluimpje waar-

neemen; dan is het klaar, dat zy elk een byzon-

dere uitkomfl: zullen hebben: die onbewoogen is

gebleeven ziet hetzelve gaan volgens de waa-

re Streek des Winds ; maar, die op 't zeilende

Schip is, ziet het zekerlyk in een andere Streek,

en langs de andere zyde van een Driehoek, waar

van het Pluimpje de top is en waar van de be-

weeging van 't Schip hem de bafis doet afloopen:

en gelyk deeze zyde , die aan den Vaarenden

ver-
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vertoont hoe veel zeker gedeelte der Lugt van

hem afgeweeken zy , ook voor hem de maat is van

de fnelheid des Winds, zal deeze fnelheid ver-

fchillende zyn , gelyk de twee zyden van dert

Driehoek, en zy zal de maat zyn van de kragt

,

waar mede de Wind op de Zeilen werkt.

[Laat, tot eenige opheldering hier van$ (in

Fig. a ,) AB de Kuft of Oever zyn \ C de plaats

Van waar het Vaartuig afzeik en daar de eene

Waarneemer onbewoogen blyft; CP de Streek

des Winds, die de Pluim wegvoert. Onderftel-

lende, nU, dat, als dezelve in P gekomen isj

het Schip is voortgezeild tot in Dj zo zal PC de

volftrekte fnelheid des Winds betekenen ^ CD
den Voortgang van het Schip, en DP de betrek-

kelyke fnelheid van den Wind ten öpzigt van

dat zeilend Vaartuig. Dus ziet men , dat , als

èen Schip half Wind zeilt , wanneer de Hoek
DCP regt is j de fnelheid van den Wind grooter

en bygevolg deszelfs kragt ook grooter isj dan

uit zig zelve, en allergrootft, wanneer men fcherp

by den Wind zeilt, volgens CE, maar kleinder

hoe meer men ruimfchoots zeilt , volgens C F.

Hier uit blykt tevens, wat de reden zy , dat de

Vaartuigen , onder 't laveeren ^ zo kragtig over

zyde hellen, en waarom dat, zo dra de Koers

veranderd wordt , van fcherp by den Wind iri

ruimfchoots, van CE in CF, het Vaartuig met

een maatigen Wind niet alleen naauwlyks helt

,

maar dat het ook lang zo fterk niet fchynt te

VIII. Deel. Vs Waai-
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waaijen , als een oogenblik te vooren: de kragc

naamelyk niet alleen , maar ook de {helheid des

Wrnds, is in de reden van EP tot FP vermin-

derd. ]

Het eerjïe Voorstel van den Heer Bou-
guer luide aldus.

Do hoek, dien' de Zeden met de Kiel maeiken
,
gege*

ven zynde, te onderzoeken ofdejehuinsheid, waar

mede men den 'Wind vangt , de Jnelheid van hst

• Schip zo groot maake , ah '/ vallen kan.

Laat A B , in Fig. $ , het Schip zyn , en A
het end van 't Voorfteven, B dat van >t Agter-

fteven. De twee Zeilen ED en GF worden

onderfteld evenwydig aan elkander en beiden

naauw keurig van een zelfde hoogte en breedte;

ten minfre aan de zyde des Sehips, die naar den

Wind toe legt ; dat is te zeggen, hunne deelen

CD en ZF, van de Lyn BA af, zyn even

groot. Dewyl zy fcheef ftaan , ten opzigt van

de Kiel, zo zal het Schip Afdryving onderhevig

zyn ; naamelyk, in plaats van de ftreek te vol-

gen van zyn As, zal het den weg Cl inflaan,

die met de Kiel een hoek ACI maakt, wiens

grootte afhangt van de gegevene plaatzing der

Zeilen ten opzigt van de Kiel.

De lyn C I wyft aan de fnelheid der Zeilagie

of den Voortgang van het Schip, CM de fnelheid

en Streek desWinds: ik wil zeggen dat, ter-

wyl
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wyl het Schip overgaat van C in I, de deeltjes

der Lugt , die hetzelve in C omringden , de lyn

CM doorloopen, en dus verbeeldt dceze lyn de

volftrekte fnelheid ,en Streek van den Wind, ter-

.

wyl IM de fchynbaare fnelheid en Streek de^

Winds afbeeldt
,
gelyk dezelve op het Schip is

waargenomen. Door het punt D, derhalve, de

lyn DK trekkende, evenwydig aan IM., zal het

punt K het uiterft.e zyn van het gedeelte van 't

voorde ZeilFG, dat door den Wind getroffen

wórdt.

Om tot de Oploffing te komen, noemt de Heer

Bouguer ƒ, den regthoekigen afftand DH of

PF, van 't eene Zeil tot het andere: b
9 de

breedte of uitgeftrektheid der Zeilen, welke door

een Wind, dje loodregt op de Zeilen viel, zou

getroffen worden; dat is te zeggen, b zal £D
+ F H, of E P betekenen. Wy zullen / noemen

,

zegt hy, het gedeelte HK, dat daarenboven

getroffen wordt, wegens de fchuinsheid van den

Wind , zo dat b + / de geheele getroffene Op-
pervlakte, E D -f- F I£ betekene. Tevens zullen

wy den Hoekmaat van 90 Graaden , of Radius ,

a noemen , en t de Raaklyn van den HoekCM I
,

welken de twee Streeken des Winds , de vol-

ftrekte CM en de betrekkelyke of fchynbaare

IM met elkander maaken : f y zal de Hoekmaat

of Sinus zyn van den hoek der fchynbaare Opval-

Jing DKH; laatftelyk zullen wy de Snelheid of

voortgang C I , van het Schip , u noemen , en s de

VIII. Deei* V 3 fchvn-
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fchynbaare fnelheid van den Wind. Wy hebben

dan bp*v' + lp*v 3 voor de geheele aandryving

van den Wind , overeenkomftig met de erkende

Grondbeginzelen omtrent de werking der Vog-

ten. Wy vermenigvuldigen, naamelyk, de uit-

geftrektheid der Zeilen , b + l met het vierkant

van de Hoekmaat der betrekkelyke Opvalling;

maar, 't gene onze uitdrukking naauvvkeurig

maakt
,

gelyk ik in myn Werk over de Schepen

aangetoond heb (*) , is, dat wy tevens de fchyn-

baare fnelheid des Winds gebruiken , neemendc

ook het vierkant van dezelve.

Deeze aandryving van den Wind bp'v' + lp 1 '!)*

moet gelyk zyn aan den aandrang van 't Water

tegen 't Voorfteven , dewyl het Schip onderfteld

wordt zig op een eenpaarige wyze te beweegen.

Wanneer wy dan door 't den aandrang van 't Wa-

ter tegen 't Voorfteven betekenen , in zo verre

$ezelve van de gedaante van 't Schip afhangelyk

is,, zullen wy iu hebben voor de volkomene

uitdrukking van den aandrang des Waters , en

<lit zal ons geeven de generaale iEquatie bp 1 v I

+ lp*v* ~iu 2

9 in welke de grootheden b en /,

alleen, beftendig zyn : de grootheide, naame-

lyk, die de waarde van ED + FH uitdrukt;

om dat, aangezien de Zeilen den zelfden hoek

met de Kiel blyven maaken , het gedeelte H F
geen verandering ondergaat ; en de grootheid i ,

om

(*) Traite du Navire. pag. 431»
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om dat, de fcheevc ftand der Zeilen altoos.de

zelfde zynde, geduurig de zelfde deelen der Op-

pervlakte tegen 't Water Hopten, en altoos met

de zelfde Opvalling van het Water getroffen

worden.
l

;

Na eenige Algebraifche rekeningen vindt de

Heer Bouguer deeze ^Equatie, /+ h É? 7 + V

'(ƒ* + *
2 + £|0i waar van 't genoeg is, zegt

hy , de breedte ED van 't agterfte Zeil af te nee-

'men* om te krygen die van 't gedeelte FK van

't voorfte Zeil, 't welk van den Wind getroffen

wordt
?
wanneer deszelfs aandryving de grootfte

is , die 'er vallen kan , dat is , wanneer het Schip

de grootfte Snelheid heeft.

Deeze zelfde Formule , voegt hy 'er by , kan

gebragt worden tot een zeer eenvoudige Kon-

liruaie , door middel van welke het altoos zeer

gemakkelyk zal zyn in Zee te weeten , of men

den Wind genoegzaam op zyde , dan of men hem

al te fchuins vange. De fnelheid' Cl,- van het

Schip, is bekend door de Middelen, welken de

Stuurmans-Konft aan de hand geeft : niet moeie-

lykeris't, de fchynbaare fnelheid, IM, van

den Wind , af te meeten , en de Vleugels op de

Maften wyzen de Streek aan , volgens welke de

Wind deeze fnelheid heeft Q). Dus is 't ge-

noeg r

(|) [Dat is, zy wyzen de fchynbaare Streek des Wind*

IM, niet de'waare Streek aan, en daar van komt het,

'VIII. De kl, V 4 «t;

<
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noeg, den fcheefhoekigcn Driehoek CIM te

pntbinden, om den hoek IJVJC te hebben, welr

ken de weezentlyke Streek des Winds met de

fchynbaare maakt. Deeze hoek zal nooit groo-

ter dan 18 of 20 Graaden zyn, en men zal hem

altyd genoegzaam naauwkeurig bekomen, door

deezen Driehoek , zelfs maar op een ruuwe wy
ze, te ontbinden.

Wy hebben de Tangens van deezen hoek t

genoemd, neemende a voor de Radius , en in-

dien wy deezen hoek , by verbeelding , over-

brengen in HDS, aan de zyde van DH, zo.

zullen wy HS hebben voor de waarde van *-> *

waar van wy byna even gemakkelyk de maat be-

komen, als die van DH ~ ƒ", en die van b «
ED + HF. Dit onderfteld zynde, hebben wy
flegts de lyn EF te trekjeen, om te verftrekken

voor de grootfte Hoeklyn van het Paralklogram

oïTrafezium^ welk de twee evenwydige Zeilen

maaken. Deeze Hoeklyn zal gelyk zyn aan

vè 1 +ƒ' , alzo zy de fchuine zyde is van den

regthoekigen Driehoek EPF, waarvan de zyde

L' EP

dat in 't fcherp zeilen de Vleugels dikwils evenwydig met
het Zeil ftaan, terwyl nogthans hetzelve Wind vat. Een
Zeil, maamelyk , ftaande in de lyn EP (Fig. 2) kan den,

Wind vatten, die volgens CP zyn waare Streek heeft,

terwyl de Vleugel ftaat in de lyn EP, dat is byna met het

Zeil evenwydig , vvyzende de fchynbaare Streek, des

Wind? aan.]
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]EP « ED + HF s=s £ is , en de andere regt-

hoekszyde PF saƒ Voorts uit F regthoekig

trekkende FQ, die even lang zy als HS « -o

is de lyn EQ de waarde van Vfc
1 + ƒ

• + ^-p, eil

daar by voegende QR, die aan FQ of aan HS
gelyk is, zo zal de geheele lyn ER zyn de waar-

de van /+ b, boven gemeld, en zy zal ons by-

gevolg, 'wanneer raen ET ^ ED maakt, de

grootte aantoonen van het gedeelte FK: ik wil

zeggen, dat men uit de gelykheid van FK, het

gedeelte van 't voorfte Zeil dat Wind vangt , met

TR, zal weeten, dat het Schip op 't voordee-

ligfte , ten opzigt van den Wind
,
geplaatft zy.

Deeze Conjiru&ie egter, welke men zeer ge-

makkelyk , en zonder Rekening , door enkele

Afpafling maaken , en zelfs door Ervarenheid

,

niet het Oog eenigermaate op de Zeilen nagaan

ltan, wordt onnut, wanneer de Zeilen niet op

eenigen afftand van elkander zyn : als menze te

digt by één brengt , vermindert de naauwkeu-

righeid, en, ingevalle men ze te famen voegde,

of, dat op 't zelfde uitkomt , zo het Vaartuig

maar één Zeil had, dan zou de eene lyn geheel

verdwynen. Alsdan moet een andere lyn ge-

zogt worden, die derzelver plaats vervulle, en

de Heer Bouguer komt, door dit middel, tot

bepaaling van de Tangens van 't Complement des

hoeks, dien de Wind moet maaken met bet Zeil:

gen hoek, die, gelyk men ligtelyk begrypt, regt

VIII. Deel, V 5 is,
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is , wanneer het Schip niet meer dan ée'n Zeil

heeft : waar uit volgt, dat zulk foort van Vaar-

tuigen nooit fneller voortgaan , dan wanneer de

Wind loodregt op het Zeil valt. Het eenigfte

Ongemak, in deezen, is, dat die loodregte Op-
valling niet de betrekkelyke IM, maar de wee-

zentlyke Streek des Winds CM moet zyn, wel-

ke men niet dan door Ontbinding van den Drie-

hoek CIM ontdekken kan.

Het voorgemelde heeft alleen zyne toepaffing

op een Geval, dat zelden voorkomt; te wecten,

wanneer men, willende den grootften Voort-

gang met het Schip maaken, die mooglyk is., geen

belang heeft , welken Koers men houde. Zulks

zal in 't vervolg te pas komen. Het Voorftel

verandert t'eenemaal van gedaante, wanneer de

Streek der Zeilagie gegeven is: dewyl men, om
den Wind min ofmeer fchuins te vangen , tot be-

vordering van de fnelheid van 't Schip , alsdan

noodwendig de plaatzing der Zeilen moet veran-

deren, ten einde de Wind altoos den zelfden

hoek maake met den begeerden Koers. Het luidt

aldus.

•

Wanneer het Schip op een gegeven Streek moet zei-

len , de Voorwaarden te vinden , waar van ds

grootje Snelheid in deezen afhanglyk ts.

Dit Voorftel is ongelyk moeielyker op te los-

fen , dan het voorgaande,, en de Formule, wel-

ke
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Jee de Heer Bouguer tot deszelfs Oploffinge

verkrygt, wordt zo ingewikkeld, dat men de-

zelve bezwaarlyk kan ontbinden. Dit Ongemak

heeft hy wel gezien , en daarom geoordeeld , dat

door middel van dezelve Taielen zouden gemaakt

kunnen worden , voor de Stuurlieden , waar in

alle mooglyke Gevallen der gezogte Hoeken uit-

gedrukt waren. Hy beroept zig , ten opzigt van

de verandering der Streeken en Kragten van den

Wind , op de nafpooringen , reeds te vooren

daar omtrent door hem in 't werk gefteld en voor-

gedragen.

Evenwel, om niet geheel nutteloos te zyn,

fielt de Heer Bouguer voor, dat, wanneer

men eenigen der Voorwaarden van het Voordel

over 't hoofd ziet., deszelfs Oploffing oneindig

gemakkelyker worde. Indien , by voorbeeld

,

het Schip maar één Zeil heeft, zo verdwynen al-

le de Termen, die uit den affland der twee Zei-

len fpruiten , en de "Equatie wordt zeer eenvou-

dig. Dit heeft ook plaats , wanneer men de Af-

dryving kan verzuimen, 't Is ligt te zien, dat,

deeze beide Grootheden agterwege gelaten wor-

dende , de Termen ongelyk minder famengefteld

moeten zyn. Dus , onderftellende dat het Schip

maar één Zeil hebbe, en dat de Afdryving niet

in aanmerking kome , gelyk in veele Gevallen ge-

fchieden kan, zo komt de Oplofling van het Voor-

ftel, eenvoudig , daar op uit, dat de Tangens van

den hoek der Opvallinge des Winds op de Zei-

VIII. Peel. len
s
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Jen , het dubbelde moet zyn van de Tangens des

Hoeks, die de Zeilen maaken met de Kiel. Dit,

erkent de Heer Boüguer egter, hebben reeds

vcrfcheide Autheuren gevonden : zo dat het al-

leen maar als tot een Froef van zyne Uitrekenin-

gen ftrekt.

Zie hier hoe hy de Oploffing maake van het Ge-

val, wanneer 'er twee Zeilen zyn, agter elkan-

der , indien alleenlyk de Afdryving verzuimd

worde. Dan wordt zyne Equatie dus, eenvou-

dig, /=:— £+ V[*r+ Qkb+
C

jy-] en de.

zelve geeft een gemakkelyke bewerking aan de

hand , om de waarde van H K te vinden.

Hebbende (in fig. 4O HR gelyk gemaakt

oan DC t=: i^, de helft van het agterfte Zeil,

zo trekken wy de lyn R CS, die regthoekig moet

zyn op de twee Zeilen FG, DE, of evenwy-

dig aan DH: wy maaken vervolgens de fchuine

zyde HS, van den regthoekigen Driehoek HRS,
gelyk aan de geheele breedte van 't ZeilDE ~ /';

de zyde SR zal dan zyn tn ^ %bb of #V£, en,

ingevalle wy uit het punt S de lyn SF trekken

op 't end van 't voorfte Zeil, zal deeze lyn ge-

lyk zyn aan ^ [SR
1

+ (RH + HF) 1

], die de ge-

melde Equatie uitmaakt. Want DF c=i CZ , de

Afftand der twee Zeilen, c genoemd hebbende, en

de Sinus van HDF, het Complement des hoeks,

dien de Zeilen met de Kiel maaken , q\ zo is, de

ftfldkf, als boven, a noemende, HF --> en

daar-



IN DE ZEIIiAGII. 30^

daarom SF v* [* J* + (•§ S + «J)'}. Der-

halve hebben wy flegts van SF het gedeelte ST\
dat gelyk is aan SH a b 9 af te ne'emen , en 'er

zal overblyven TFs/, voor het gedeelte

H

l£

van 't Zeil FG, dat Wind moet vatten voorby

de Perpendiculaar HD. i

Wanneer de Zeilen bykans regthoekig op de

Kiel zyn geplaatft , zal de PerpendkulaarhÜ. op

weinig afftands van het end F vallen, en de boog

HT, die uït het punt S is befchreeven, zal zeer

klein zyn , en kan nagenoeg als een regte lyrt

aangemerkt worden, welke een hoek van 30
Graaden maak: met HF. In dit Geval zal TF
nagenoeg de helft van HF zyn: derhalve behoeft

flegts HKj (het gedeelte dat Wind moet vatten

als gezegd ïs,) gelyk gemaakt te worden aan de

helft van HF, om de voordeeligfte plaatzing van

de Zeilen en het Schip te hebben , ten opzigt van

den Wind. Maar, wanneer HK i HF is, zo

is de Tangens van den fchynbaaren hoek van Op-
valling, DKH, eens zo groot als de Tangens van

den Hoek dien de Zeilen met de Kiel maaken',

even of 'er maar één Zeil op 't Schip ware. Eert

andere zaak zal hec zyn , wanneer HF eert

aanmerkelyk gedeelte van de breedte der Zeilen

maakt, want HK ~ TF overtreft dan in lang'-

te de helft van HF. De fchynbaare hoek van

öpvallinge des Winds zal dus een weinig klei-

ner zyn dan ïn ''t andere Geval, of, 't gene op

VIII. De il. een
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een en 't zelfde uitkomt, deszelfs Tangens zal

het dubbelde niet zyn van die van den hoek

AZF. Derhalve moet men, om in 't algemeen

te fpreeken, wanneer men een gegeven Koers

wil behouden, de Zeilen op een verfchillende wy-

ze zetten, naar dat men ze aan één of meer Mas-

ten gebruikt.

Indien het Schip, welks Afdryving men ver-

zuimen kan , maar één Zeil heeft , of verfcheidene

die elkinder niet hinderen in 't vatten van den

Wind, zo moet de Tangens van den hoek der

fchynbaare Opvalling, als gezegd is, het dubbel-

de zvn van de Tangens des hoeks, dien de Zei-

len met de Kiel maaken. Wanneer 3 in tegen-

deel , de Zeilen elkander gedeeltelyk bedekken ,

zo moet HK grooter zyn dan de helft van HF,
én de Tangens van den fchynbaaren hoek van Öp-

valling iets kleiner dan de Tangens van den hoek

FZA, die van de Zeilen met de Kiel gemaakt

wordt. Deeze verfchillende Voorwaarden, nu,

vereifchen byna geduurig , dat men eenige ver-

andering maake in de plaatzing der Zeilen tenop-

zigt van de Kiel. Zo het Schip met twee Zei-

len voortgaat , en men , na 'er een van te hebben

ingenomen , de Tangens van dèn fchynbaareii

hoek van Opvalling niet groot genoeg bevinden

mogt, zo zal men, om zo fchielyk als 't moog-

lyk is met één Zeil voort te gaan, den hoek, dien

't zelve met de Kiel maakt, moeten verkleinen.

Men
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ïvïen moet, in dit Geval, niet den Wind meet

van agteren neemen, zonder de plaatzing van het

Zeil te veranderen; want dan zou men den voor-

fchreeven Koers niet houden : maar , allengs den

hoek FZA verkleinende, zal deszelfs Tangent

Ook kleiner zyn, en, zo dra dezelve naauwkeu-

rig gelyk zy geworden aan de helft van de Tan-

gens des fchynbaaren hoeks van Opvallinge , en

de Snelheid der Zeilagie reeds tot eenpaarigheid

zy gebragt , dan zal men verzekerd zyn , de voor-

deeligfte plaatzing van het Zeil gevonden te hebben,

zo ten opzigt van het Schip als van den Wind.

De Voorwaarden te weeten , tvaar tan de grootft

mooglyke Snelheid der Zeilagie afhangt,

Somwylen is 't niet enkel te doen, om met

Snelheid in zekere Streek te zeilen , maar om vol-

ftrektelyk een zo fnellen voortgang te maaken*

als 't doenlyk zy. Onder alle Koerfen moet dan

die gezogt worden , op welken 't Schip het aller-

fnelfte kan voortgaan. Men wil, by voorbeeld*

van zekere plaats, of van zeker punt, op 't al-

lerfpoedigfte afwyken, zonder dat men belang

heeft, welk een Streek men houde. •

Dit Voorftel hangt van de twee voorgaande

af, Ingevalle de Afdryving van het Schip kan

verzuimd worden, zo behoeft men flegts te zien

©f de Voorwaarden, uitgedrukt in Fig. 3 en 4$

VIII. Debl« naauw-
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naauwkeurig zyn vervuld. Het deel IIK moety

in Fig. 4, volmaakt gelyk zyn aan TF, en bo-

vendien moet , in F/g. 3, het gedeelte FK,
van het voorite Zeil, gelyk zyn aan TR, ofy

't gene op even 't zelfde uitkomt, de breedte

ED + FK dfcr Zeilen , die Wind vat , moet

aan ER g^lyk zyn. Dit zo zynde zal het

Schip, zo fnel als mooglyk is, voortgaan: want

men zou verliezen, indien de plaatzing der Zei-

len , ten opzigt van het Schip, of ten opzigt van

den Wind, veranderd werde-

Wanneer het Vaartuig r geen kennèlyke Af--

dryving onderhevig zynde , niet meer dan één

Zeil heeft, zo zal het Voorftel insgelyks, en?

zelfs op. een veel eenvoudiger wyze,. opgeloftzyn.

De Tangens van den fchynbaaren hoek der Op-

vallinge des WinUs moet eens zo groot zyn als

de Tangens van den hoek , welken het Zeil maakc

met de Kiel, en bovendien moet de waare Streek

des Winds regthoekig op het Zeil vallen.

Niettegenftaande de moeielykheid der Reke-

ning, waarin de Heer Bouguer voorzag, dat-

de Oploffing van dit Voorftel, op een direkte wy-

ze,- hem zou doen vervallen, heeft hy niettemin

zulks ondernomen wegens de groote nuttigheid
>

Welke daar in fteekt. Onder de menigvuldige rede-

nen, die men in Zee heeft , om te vorderen naaf

den kant van waar de Wind komt, is 't niet zeld-

zaam, dat men- dit voordeel aan een ander Schip
'

fee-
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betwiste. Men lioudt het Voorfteven mar dö

"Windzyde , en wykt 'er niet af, dan met een

hoek van 50 of 55 Graaden. Veel Schepen kun-

nen niet hooger aanleggen, en de fchraalheidvaft

den Wind maakt, dat men, hoe fcherperby den

Wind zeilende, niet hoe raffer voortgaa. Als

men dien hoek te groot nam, ondertuffchen, by

voorbeeld van 70 of 80 Graaden, zo zou men aan

't Schip wel grooter ihelheid geeven , maar te ge-

lyk zou men minder in den Wind ophaalen. Dit

Voorftel , van hoe veel belang ook , is maar een

byzonder Geval van den algemeenen Regel dien

wy zoeken. De regte lyn, waar van men , op 't

Jcherpfis by den Wind zeilen willende, moet af-

wyken , maakt regte hoeken met de Streek des

Winds ; doch in de Zeevaart komen ontelbaare

Omftandigheden voor , dat men afwyken moec

van een lyn , die geheel anders is geplaatft.

In Storm 3 naamelyk , digt op een Kuft verval-

len zynde, zal men de waardy van een algemèe-

nè Oploffing erkennen. Men moet alsdan, om
het gevaar van Schipbreuk te vermydeif, een

Koers kiezen , niet die de grootfte fnelheid van

Zeilagie geeft, maar zulk ecnen die maakt , dat

men op 't verfte , als mooglyk is , van de Kuft

afwyke in een perpendiculaire lyn, bedienende

zig van de kragt des Winds zelve om een gedeel-

te van deszelfs uitwerking te verydelen.

Wanneer wy , zo veel doenlyk is, van zeke-

re Streek willen afwyken , zo moeten wy,alhet

VIII. Deel. X ove-
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overige gelyk ftaande, met de grootft mooglyke

fnelheid voortgaan op den Koers, dien wy vol-

gen. Derhalve behooren wy ons te fchikkennaar

een der Oploffingen , door ons gegeven , in het

aantoonen van de betrekking, die 'er plaats heeft

tuffchen den hoek der waare Opvallinge des

Winds cp de Zeilen, en den hoek welken zy

maaken met de Kiel. Wy hebben geilaagd om
het byzondere maximum , waar van toen gehan-

deld werdt, te brengen tot zeer eenvoudige be-

werkingen van Afpaffingin zekere Gevallen, en,

dewyl de moeijelykheid in anderen veel te groot

was, (zegt de Heer Bouguer,) om in Zee,

op ftaande voet, toevlugt te kunnen neemen tot

eene Geometrijche Coujïru&ie 9 zo heb ik Middelen

gezogt, om, (altoos door eene direkte Reke-

ning,) Tafelen te maaken , die de voordceligiïc

fchikkingen behelsden. Wy onderftellen deeze

Tafelen volkomen gerekend: de Vraag is dan al-

leenlyk , welke men thans onderde reeds gevon-

den uitkomiten te verkiezen hebbe?

Om my op eene naauwkeurige manier uit te

drukken : in F/g. 5 betekent V C de Streek des"

Winds, die van V naar C loopt; LN een lyn e-

ven wydig aan de Kust , ofeen fegte lyn , in ftand

gegeven, van welke men begeert dat het Schip, in

C zynde , het meefte dat mooglyk is afvvyke.

Daar wordt dan vereifcht, Cl de Koers en fnel-

heid zynde van het Schip, dat NI, de ferfëmil-

culaire afftand des punts I van de lyn LN, een

ma-
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maximum , dat is , zo groot als mooglyk is , zy,

Als men 't in den Wind moet opnaaien of naar de

Windzyde vorderen, zo is de lyn LN regthoe-

kig op des Winds Streek ; maar wy Hellen geen

onderfcheid tuflehen dit Geval en alle anderen.

De voordeeligfte plaatzing van het Schip en de

Zeilen ten opzigtvan den Wind, omeenen Koers

Cl te behouden , is ons door het voorige bekend:

wy hebben Tafelen , die deeze fchikkingen aan-

wyzen : thans zoeken wy , ten aanzien van welke

ftrekking der lyn LN , ieder Koers C 1 van IN
een maximum maake.

„ Ik treed niet in de Algebraifche Ontbinding

„ van dit Voorftel door den Heer Bouguek. Al-

^ leenlyk zal ik dé Conjlructie opgeeven, die uit

„ zyne gevondene Formule volgt en op Fig. 6.

,", toepaffelykis.

Wy onderftellen (zegthy) den fchynbaaren

hoek van Opvalling UCD, die de voordeeligfte

ïs, reeds bepaald te zyn, door de plaatzing der

Zeilen ED, GF, ten opzigt van het Schip. De
lyn U C is de fchynbaare ftreek des Winds , die

wy te vooren gevonden hebben, hoe veel zy

met de waare Streek verfchiile. Wanneer men ,

nu, deze Streek UC berekend heeft, zo is'tge-

makkelyk door de opgegevene Regelen , de be-

trekking te vinden, welke 'er plaats heeft tuffchen'

cleeze fchynbaare fnelheid en die van het Schip.

In Zee zal men deeze betrekking door daadelyke

Afmeetingen kunnen weeten : maar , in 't een en

VIII. Deel. X 2 ah*
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andere Geval , zal niets meer noodig zyn dan dé

Ontbinding van een eenvoudigen regthoekigen

Driehoek , om de weezentlyke Streek V C te

hebben van den Wind.

Dit gevonden zynde , verlangen wy de fchyn-

baare Streek des Winds UC , door het midden

van het agtcrfte Zeil C heen, tot dat dezelve, in

P, het voorite Zeil, of deszelfs verlangde, ont-

moete. Uit het punt P trek ik een lyn,regthoe-

kig op de Zeilen , die de verlangde van de waare

Streek des Winds VC ontmoete in Q. Dan trek

ik, door 't midden van PQ , de regte lyn R Z e-

venwydig aan de Zeilen , en bovendien uit het

punt C , regthoekig op de waare Streek des

Winds, de lyn CS, die 't andere Zeil ontmoet,

in S. Voorts maak ik, op 't midden van PS,de

Perpendiculaar TX , die R Z in X ontmoet. Ein-

delyk, het voorite Zeil verlangd hebbende tot in

ƒ*, door 'er het gedeelte F fhy te voegen , dat

gelyk zy aan de helft van ED , de breedte van 't

agterlte Zeil ; zo trekke men uitf een lyn , regt-

hoekigmet de Oppervlakte der Zeilen, die de waa-

re Streek des Winds in V fnyde , en dan de reg-

te lyn VX getrokken hebbende , zal de hoek

VX Z gelyk zyn aan den hoek, welken de Koers

van 't Schip moet maaken met de (trekking van

de Kult, op dat de veelheid, die men 'er van af-

wyke, zo groot zy, als 't vallen kan ; dat is te

zeggen, de hoekVXZ van F/g. 6 zal ons de groot-

heid van ICN in F/g. 5 aanwyzen.

Dee-



IN DE ZïILAGIE, 313

Deeze ConJïruSlie , algemeen zynde , moet zig

tot alle Gevallen uitftrekken. Indien het Schip
maar één Zeil had, zou het eveneens zyn, alsof
de Vlakten der beide Zeilen vereenigd werden,

'

of dat de tuflchenwydte- van hun beiden , CL of
DH, verdween : alsdan zouden de punten P,Q,
R in één vallen met het punt C, even als ook de
punten S, T, L en X. Dus zou de lyn VX
vallen op de waare Streek des Winds , en , in dit

Geval, zou dan de hoek ICN, (in Fig.5,) die

door den Koers van 't Schip met de (trekking van
de Kuft, of niet de regte lyn , waar van men af-

wyken wil., gemaakt Wordt, gelyk moeten zyn
aan den hoek VCD, dietuflchen de waare Streek
des Winds en het Zeil is begreepen.

Wy kennen naar deezeneenigen Regel totOp-
loffing van het gedagte Voorftel , dien ik reeds in

myn Werk over de Schepen had geopperd; doch
't is blykbaar dat dezelve den kleinft mooglyken
hoek geeft, welken de Koers moet maaken met
de Kuft daar men van afwykt , en dat , in deande-
re Gevallen

, deeze hoek altoos grooter behoort
te zyn.

Nog eene Aanmerking openbaart zig, die de
oplettendheid wel waardig is. Ingevalle de waare
Streek des Winds, VC, een zeer grooten hoek
met de Oppervlakte der Zeilen maakte, zou de
Perpndicuhar CS de Vlakte van het voorfte Zeil
ontmoeten in een punt buiten F. Dit punt zou zig,
zelfs, op een zo grooten afftand bevindenkunnen,

VIII. Deel. X 3 dat
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dat de punten T en X ook buiten F en Z vielen.

Alsdan zou de hoek VXZ negatief zyn , en daar

uit zou blyken , dat de lyn C N,die IN een maxi-

mum maakt (in F/g. 5,) aan de andere zyde moeft

geplaatft zyn ten opzigf van den Koers Cl, dat

is te zeggen , tuffchen V C en Cl.

Wy zyn verzekerd, dat men oneindig maaien

gemankeerd heeft dit onderfcheid te maakeninde

Praktyk der Zeevaart.

De twee Gevallen zyn zo wel verfchillendein

de Schepen die verfcheide Zeilen , als die maar

één Zeil voeren, ten opzigt van den Koers, dien

men houden moet om volftrektelyk het allerfnelfte

te zeilen, en dien, waar mede men het fpoedigfte

van zekere lyn kan afwyken, in een punt van

welke men zig bevindt.

„ De betooging der voorgemelde Conpru&ie,

door de gevonden Algebraijche Formule, kan

men in 't Vertoog van den Heer Boüguer zelf

vinden".

3J

•>

H.

BERIGT



BE R I G T
AANGAANDE DEN

UITSLAG der OBSERVATIES
OMTRENT DE

VERSCHYNÏNG
VAN

VENUS in de ZON.

E En naauwkeuriger bcpaaling van der Zonne
'

afftand vanden Aardkloot was van overhing

het doelwit geweeft., dat men met de Waarnce-

mingèn van de Verfchyning vanVen us in de Zon,

die den 6 Juny des Jaars 1761 moeft voorvallen,

beoogde. Hoe meer , egter , die tyd naderde , hoé

meer de grootfte Sterrekundigen twyfelden aan

een goeden uitflag van den toeftel , die tot deeze

Obfer'vatiën gemaakt werdt. Wylen de Abt dh
la Caille fchreef aan den Heer Struyck , hoehy
meende, dat de jonge Sterrekonftenaars zig in dee-

zen bedroogen zouden zien. De uitkomft heeffc

zyne Giffingen bewaarheid. Men ziet, naamelyk,

thans , dat de Waarneemingen der Franfche Aka-
demiften , met zo veel moeite en kollen, in de a£-

gelegenfte deelen des Aardkloots, opdat Ver-*

fchynzel gedaan, niets doen dan de onzekerheid

vergrooten ; tot zo verre zelfs , dat uit vergely-

king van dezelven met die te Stokholra en Paryg

V1U. Deel» X 4 be*
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beflooten wordt , dat het Verfchilzigt van de Zon

maar g\ Sekonden is(*),in plaats van iets meer dan

ioSekonden, gelyk te vooren uit de Waarnee-

mingen van 't Verfchilzigt van Mars, aan de Kaap

der Goede Hope, beflooten was. 'tSchyntmy

egter toe, dat de affland tuffchen Parysen Stok-

holm wat klein zy , om op het Verfchilzigt van

7-5- Sekonden, 't welk daar uit volgt , ftaat te

maaken. De Waarneemingen van den Heer Pin-

gré op 't Eiland Rodriguez fchynen, wegens de

onzekerheid van 't verfchil der Lengte, niet zeer

vaft te gaan. Miffchien deedt men beter, met zig te

houden aan die van den Abt Chappe d'Auteroche

ui Siberië ( \ ) x welker vergelyking met die van

den Heer Wargentin te Stokhokn het Verfchil-

zigt , zo de la Lande rekent , uitbrengt op iof

Sekonden , dat zeer na overeenkomt met de

Waarneemingen van 't Verfchilzigt van Mars, zo

aan de Kaap, als te Londen en Stokholra (+)•

H.

(*) LaConnoiJpmce des Mouvement Celejles ,
pour 176$.

pag. 2c6.

(f; Zie daarvan het uitvoerige BeriRt in het VII. Deel
deezer Uitgezogte Verhandelingen , bladz. 422.

({j Zie onze Verhandeling over den Afftand der Zonne

^an den Aardkloot, in het V. Deel, bladz 410.

De Heer Pinore heeft aan den Heer Struyck, in een

Brief van o Mey deezes Jaars, berigt gegeven, dat in de

Elementen des Komeets van 1264 n het V. Deel. bladz.

401) de plaats van de Noordknoop moet zyn 5 Tek. 28

Gr. 45 Min., en niet gejyk door hem opgegeven was.

WAAR-



WAARNEEMINGEN
omtrent de

IiUGTSGESTELDHEID te AMSTELDAM,

in A$r'd 1763.
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WAARNEEMINGEN
omtrent de

LüGTSGESTELDHEID te AjiSTELDAM,"

m Mey 1763.
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fi fWAARNEEMINGEN
omtrent de

ZIEKTEN
T E

AMSTELDAM, ::

In de Maanden Afril, Mey en jfuny^

des Jaars 1763..

HEt koude Weer, waarover wy in Maart, als1

een gevolg van den ftrengen Winter klaag-

den , heeft tot in 't laate Voorjaar aangehouden.

Wy hebben, in de M?y-Maand zelfs, naauwlyks

drie Dagen warm Zomer-Weer gehad. Ongemeen

is door deeze fchraalheid het Gewas veragterd en de

Landman in groote verlegenheid gebragt geweeft

door gebrek van Beeften-Voeder. Ten platten Lan-

de zyn , uit die ongewoonc Verheffingen van Kou-

de, Keel-Ontfteekingen gefprooten ; en, op fommi-

ge plaatfen 3 hebben de Kinderpokjes fterk ge-

heerfcht; die beiden dik wils doodelyk waren. Hier

ter Stede heeft men geen buitengewoone Ziekten

gehad ; maar in 't laatft van Juny begonnen de An-
derendaagfche Koortfen merkelyk te regceren..



AANMERKINGEN
O I» D E

VERHANDELING van Dr. STOR.CK,

over deKRAGTEN
VAN D È

C I C U T A
O F

DOLLE KERVEL,
TOT

GENEEZINGvan deKANK ER:

Waar in de Voorbeelden , die ter begunfti^ing

van dat Kruid zyn bygebragt * onpartydig

onderzogt en beweezen worden , in ver-

icheide Gevallen , ongenoegzaam

te zyn, om op te vertrouwen:

door den Heer

D\ JOHN A N D R E E,
Lid van bet Koninglyk Kollegie der Genees-

beeren en Oudjie Arts van bet Stads

Hespitaal te Londen.

(Obfervations upon a Treatife &c. London. 1761.)

VAn dit Werk zullen wy , even als te voo-

ren van dat gene , daar de Aanmerkin-

VJII. Deel. Y gea
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gen op gemaakt zyn (*), aan den Leezer den

Korten Inhoud voordraagen. De Heer Andrée
zegt in de Voorreden , dat by en eenige andere

Geneesheeren in Londen door den Lof, welken

de Heer Storck aan de Scheerling of Dolle Ker-

vel (Cicutaj in de Geneezing van de Kanker geeft^

aanftonds tot gebruik van dit Middel waren aan-

gefpoord geworden: doch dat zy door herhaalde

Proefneemingen ondervonden hadden , dat dit

Kruid niet alleen geen Hulp toebrenge, maar dat

het ook veele andere kwaad e Toevallen veroor-

zaake
,

ja dat zelfs Knoeftgez wellen , die anders-

zins nog geneeslyk zouden zyn geweeft, door

'deszelfs gebruik nierkelvk verergerd en in hevige

Kankers overgegaan waren. Hier op heeft hy de

Voorbeelden van den Heer Storck met meer op-

merkzaamheid getoetit en bevonden, dat, tegen

de voorgegevene Geneezende Kragten van dit

Kruid, in de meeften, groote Zwanrigheden in

te brengen waren : weshalve zyn Ed. beflooten

hadt, niet ftil te zwygen in een Zaak, die van

zo veel belang is voor de Menfchclyke Samenlee-

vingj maar zyne gedagten over de Hifturiè'n van

Storck aan de Wereld mee te deelen, en te

gelyk eenigen van zyne tegenftrydige Waarnee-

minaen bekend te maaken. Deeze laatften zou-

den
9

(*) Men knn fiet Uittrekze! der Verhande^n;? van óen

Heer Stof ck vinden, in het V. Deel dtezer Uitgez.

Verband, bladz. 351.
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den , zo Hy berigt 3 in 't byzonder tot Waarfchou-

\ving kunnen dienen, dat men, wanneer een Ge-

zwel begint toe te neemen, en zig Kankreus te

vertoonen, geenszins met het gebruik van 't Ex-
traEfmn Cicut* moet voortgaan : dewyl men an-

ders, zekerlyk, daar door, een ongeneeslyke

Kanker zal veroorzaakën. Hierom ftelt zyn Ed*

vaft,dat de Scheerling geen zo onfchadelyk Mid-

del zy , als dezelve door den Heer Storck is op-

gegeven.

Voorts wordt ook door den Heer Andree
erkend , dat wy tot heden toe geen inwendige

kragtige Middelen hebben, waar door de Kankreu-

fe Stoffe kan wórden beteugeld ; doch hy roemt

de bekwaamheid van een Londens Heelmeefter *

den Heer Guy, die Kankeragtige en Scirrheufe

Gezwellen, zonder fnyden, met Wortel en al

kragtdaadig weet uit te haaien.

Wy komen nu tot het Werk zelf. Dat de

Dolle Kervel geen zo onfchadelyk Kruid zy$

meent de Heer Andrée dat de Heer Storck
zelfs daar doorbeweezen heeft, dewyl maar eeni-

ge weinige Druppelen van het Sap des Wortels

op zyne Tong een fcherpe Branding veroorzaakt

hebben (T). En fchoon wel verder de Heer

Storck verzekere , dat de Pillen van 't Extrac-

tum

(i) Bladz. 353. Ik haal hier de Bladzyden aan , op
welken de aangehaalde Zaaken voorkomen in het zo even
gemelde Uittrekzel.

VIII. Deel, Y a
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turn Cicutx , door hem , een geheel Jaar en lao*

ger, zonder de minlte nadeelige werking zyn ge-

bruikt; zo kan de Heer An drek, in tegendeel,

bezweeren, dat ten minden de Menfchen in Lon-

den daar omtrent niet zo onaandoenl\k zyn ge-

wed!: aangezien onder anderen een fterke Vrouw,

welke hy het Extrakt maar tot zes Greinen , 's

morgens en 's avonds , tegen een Zweer aan 't

Been ingegeven had , na drie Dagen genoodzaakt

is geworden, om daar mede uit te fcheiden ; de-

wyl zy een verbaazende Duizeligheid, verdon-

kering van 't Gezigt, belemmering van de Spraak

en eene Verdooving in de Handen en Armen daar

van kreeg. Ook was een ander Vrouwsperfoon,

welke het Extrakt tegen een Kanker aan de Neus

gebruikt had, met een fterke Duizeling bevangen

geworden y en hoewel men zig daar aan niet Hoor-

de , maar met het Gebruik vier Maanden aan-

hield, en de Duizeling inmiddels met Purgeermid»

delen deed bedaaren , zo wras doch het Gezwel

niet tot volkomen Geneezing geraakt , en de af-

neeming van den toevloed , die zig openbaarde,

kon eer toegefchrceven worden aan een Fontanel,

die men haar gezet hadt. Nog een Vrouw is,

by de tweede inneeming van 't Extrakt, be-

dwelmd in 't Hoofd, en by de vierde geheel Lam
geworden, zo dat zy zelfs de Spraak en aanftonds

ook de Stonden kwyt raakte, gevoelende Pyn
door 't geheele Lighaam , met verlies van Ectens-

luft, Koorts en Buikloop.

De
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De Heer Andrée kan ook de Dolle Kervel,

met den Heer Storck, niet houden voor zoda-

nig een Middel , dat in de Huishouding van 'c

IVienfchelyk Ligliaam geene Ongeregeldheden

verwekke.

Volgens het omftandigBerigt van een aanzien-

lyk Heelmeefter is een .Vrouw, byhet in- en uit-

wendig gebruik van de Cicuta , in een beeving der

Leden en daarop in eene Lammigheid vervallen,

waar nevens zy ook de Spraak, twee Dagen lang,

geheel verloor. De Zweer in 't Borft heeft, on-

dertuflchen, langs hoe fterker zig uitgebreid; des

men met het gebruik van de Cicuia heeft moeten

ophouden.

Een nog niet volkomen hard geworden Gezwel

in 't Borft is, in een halfjaar tyds, dat men ge-

duurig de Pillen van 't Extrakt heeft laaten innce-

men , langs hoe meer toegenomen , en dus heeft

de Patiënt 'er geen nut van gehad
;
ja veeleer zyn

de Handen daar door zwaar en cenigermaate dof-

gevoelig geworden; zo dat zy, noch den Arm
Tcyf houden, noch de eer.e Hand zonder de an-

dere aan den Mond brengen kon.

In een andere Vrouw werdt een Knoeftge-

zwel in 't Borft, onder 't gebruik, zo wel van

het Afkookzel der Dolle Kervel bladeren in Wa-
ter, als van de Pillen, grooter en Pynelyk: ja,

daar ontftondt nog een nieuwe Knobbel aan 'c

Borft en onder den Qxel, en op den derden dag

wierdt men reeds eene Slaapzugt gewaar: in 't

. VIII. Deel. Y 3 ver-
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vervolg kon de Vrouw haar Been , wegens een

foort van onbeweeglykheid , niet meer gebrui-

ken ; zy verloor den Appetyt t'eenemaal , en

kreeg, in tegendeel, een beftendige Walging of

afkeer van Spyze.

Dit zyn de onaangenaame werkingen, welken

de Heer Andrée, boven en behalve het weg
blyven van de Geneezende Kragt , van de Cicuta

waargenomen heeft. Hy beveftigt zulks nader

door eenige Getuigeniflen uit iEGiNETA,Dios-

corides, Galenus, Matthioli, Musi-
tanus, Kircherus, benevens den Catalogus

Plantarum circa Cantabrigtam najcentium (*_), en

brengt daar na zyne twyfelingen over de meefte

Gevallen van Storck ter baan.

In 't eerde (bladz. 355) vindt hy geen Sc/r'

rhus , maar een louter Klier-Gezwel, dat ook

ligt door andere Dingen had opgeloft of tot ver-

flaan gebragt kunnen worden. Bovendien kan hy

niet gelooven , dat een Scirrhus , in drie Da-

gen , de helft zou kunnen afneenien. De Ge-

zwellen in het tweede en "oyfde Geval fchynen hem,

ir.sgelyks, geen Knoeft- , maar een louter Melk-

en Ettergezwel geweeft te zyn , en de opzwel-

ling

(*) Men zou daar kunnen byvoegen, dat de Dolle Ker-

vel, indien zy in merkelyke veelheid onder 't Hooy is,

de Paarden zelfs dronken maakt: zo dat de Boeren 'er

dezelve, in 't Hooy dat aan Dyken en Wegen groeit,

fomtyds afzonderen.
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Jing van de Klieren, hier en daar, aan andere

deelen des Lighaams, zyn, zo hy oordeelt, meer

een bewvs van een k^aadeGefteldheid der Vog-

ten in 't algemeen , dan van een Kankeragtigbn

aart. Het derde, zesde, zevende , twaalfde Ge-

Val , en eenige anderen , zyn niet te vertrouwen
,

dewyl de Patiënten de Kuur niet uitgehouden

hebben. Het Gezwel in 't vierde Geval heeft

gantfeh het aanzien niet van een Scirrhus, maar is

een eenvoudig Gezwel , dat uit een MetaJJaJïs in

een heete Ziekte was ontftaan. Het Knobbeltje

in 't zevende Geval verdiende naauwlyks een*SW-

rhus genoemd te worden , en zou, milTchien , zon-

der de Cicuta nog fchielyker verdweenen zyn: ge-

lyk hetzelve ook gemakkelyk gefchiedt met an-

dere Geneesmiddelen. De b.evinding van den Ly-

der, in het agtfle Geval , toont geen goede wer-

king der Ctcuta san. De daar nevens ontftaande

Verzwecring der Longen mag aan derzelver ge-

bruik wel toegefchreeven worden ;
gelyk ook

hetfterke Aflhma aan de Opium s
welke de Heer

Storck gegeven heeft: want men heeft meer-

maaien befpeurd, dat zulks in Kankers, op eene

doodelyke wyze, daarvan is voortgekomen. De
Knobbels aan den Hals , in het negende en twaalf-

de Geval , fchynen den Heer Ak drée meer Scro-

fuleus dan Scirrheus geweeft te zyn» in de Z wee-

ren , daar zy in overgegaan zyn , kan hy niets.

Kankeragtigs vinden \ en alzo. de Heer Storck
de Ecltagtigheden heeft laten wegfnyden,. gelyk

VIII, Deel. ¥ 4 die
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dit ook in het dertiende Geval is gefchied, zo kan

men zelfs de daar op gevolgde Geneezing niet aan

de Cicuta toefchryven. De Heer Andrée heeft

ook nimmer in de Scrofelen een zo goede uitwer-

king daar van gezien, als de Heer Storck roemt;

en een paar Kinderen , aan welken hy ze heeft in-

gegeven , hebben daar van aanfronds een Hitte in

't Hoofd en Lighaam, en daarop Duizeligheid en

Walging gekreegen. De zwelling der Rugge-

Klieren, in het tiende Geval, fchynt insgelyks

geen Scirrhus geweeft te zyn , en het is daarom te

minder te verwonderen, dat dezelve door de Ci-

cuta verdreeven zy; hoewel in Londen die uit-

werking niet volgt: doch het fchynt onbegrype-

3yk, hoe deeze Patiënt van Storck en anderen

zo geheel onaandoenlyk zyn geweeft voor 't me-

nigvuldig gebruik der Pillen , daar de Londen-

fche van een weinigje, doorgaans, zo kwaalyk

zyn gevaren. Op 't elfde Geval merkt de Heer

Andrée aan , dat een Scirrhus wel kleiner wor-

den en niettemin verergeren kan. In 't veertiende

vindt de Heer Andrée wederom geen Scirruas

in het Borft, die zo fchielyk, in zes Weelrcn tyds,

nietontftaat, maar veeleer een' Verharding, wel-

ke ook zonder de Cicuta tot Oploffing kan gebragt

worden. Aangaande het vvftiende Geval verwon-

dert zig de Heer Andrée grootelyks., hoe de

Heer Storck, in agttien dagen, een zo yzely-

ke Kanker aan 't Gemagt heeft kunnen genezen.

Hy fchryft egter zulks alleenlyk toe aan een të-

'rug-
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rugdryvende kragt van de Cicuta, en bewyfi: hep

"uit de Jeukt , welke de Patiënt naderhand over 't

gcheele Lyf kreeg , en zyn betrouwen op dat

Kruid vermindert nog meer , doordien de over-

blyvende Zweeren met Middelen tegen de Ve-

nus- Ziekte hebben moeten genezen worden, 't

Gezwel in 't zeventiende Geval noemt de Heer

Storck zelf niet Scirrheus, noch Kankeragtig,

en het behoort dus, zo min als de Fypzweeren

van het zestiende , tot ons oogwit. Meer Mid-

delen zyn bekwaam om dat gene uit te voeren,

't welk de Cicuta hier gedaan heeft. Dat dit

Kruid de Staar in 't Oog (Cataraïïa) verdryven

moge, wenfcht de Heer Andrée zeer, doch hy
heeft daarvan nog geene Ondervinding. Omtrent'

het twintigjie Geval herhaalt de Heer Andrée!
zynen wenfeh, dat de Cicuta in zyn Land ook zo

groote Dingen mogt doen. De ICuuren van den

Heer van S wieten wenfeh te hy liever met des-

zelfs eigen Hand befchreeven te zien , en geeft

daar door te kennen, dat van hem niet veel, op

het gene Storck daar van verhaalt, vertrouwd

worde. De uitwerkingen, die de Keer Koll-
mann gezien'heeft (*),gaan ook, het gene men
in Londen Heeft waargenomen , zeer veel te bo-

ven, en de Geneezing van dien Heer was even-

wel niet volkomen.

Dat

(*) Zie Bladz. 368, in 't V. Deel der üitgez. Verhan-

delingen.

VIII. Deei* Y 5
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Dat door het ingeeven van de Pillen aan eea

Vrouw, die een Kanker in 't Borft hadt, he:

Braaken, benevens de Pyn in de Maag, bedaard

zy, komt den Heer Andrée wonderlyk voor;

alzo hy dit Ongemak veeleer daar uit heeft zien

voortkomen. Men zou dit, al zo wel, aan een

Critifche uitwerping van de Kankreufe ftof zelve

kunnen toefchryven; dewyl het een gemeene On-

dervinding is 3 dat Perfoonen , dit; de Kanker heb-

ben , zelden met andere Kwaaien geplaagd zyn ,

en de Heer Andrée hadt, nog onlangs, eene Vrouw
gezien, welke, door het ontftaan en toeneemsn

van een Kanker in 't Borft, van een hevige Hoofd-

pyn, zonder eenige Geneesmiddelen , verloft ge~

worden ware.

Dat de Heer Storck het Bloed, onder 't ge-

bruik van de Cicuta, fchoon rood en dik gevon-

den heeft , zal alleenlyk van de Narcocifche

werking van dit Kruid voortkomen , en het

Bloed heeft, bovendien, inde Kanker gemeen^

lyk zulk eene geftcldheid. Met reden mag men

ook vraagen , of niet de Cicuta, uit dien hoofde,

zo wel als de Opium, de Kanker doe vererge-

ren? en of men daarom geen reden heeft, in dit

Geval af te zien van 't gebruik van alle Narcotica
9

fchoon 'er de Pyn door geftild kan worden ?

De Geneezingen, door den Weenfchen Heel-

meefter Lab er met de Cicuta verrigt, worden

^oor den Heer Storck zodanig geroemd, dat

me«
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men moet gelooven , dat die gelukkiger daar in

o-eweeft zy, dan de Heer Storck zelve.

Eenige Geneesheeren te Londen, die den Heer

Storck daar in geloofd hebben, dat men fom-

tyds de Pillen eenige Maanden moeit laaten ge-

truiken , eer van dezelven eenige uitwerking tot

Geneezing tebefpeuren was,zyn in deeze afwag-

ting en aanhouding zo ongelukkig geweeft , dat zy

de SctrrVt in de allerergfte en ongeneeslyke Kan-

kers hebben zien overgaan, in plaats dat dezel-

ven hadden moeten zagt worden en verminderen,

gelykde Heer Storck verzekert, dat by hem

gefchiede.

Eindelyk ziet de Heer Andrée ook de Ge-

volgtrekkingen van den Heer Storck naa, en

ontkent de gegrondheid derzelven , uit de gemel-

de Ondervindingen. Hy beuuit zyn Werk nog

met ettelyke Voorvallen, waar uitblykt, dat de

C'tcuta , in plaats van de harde Knobbels en Kan-

kers op te loffen , dezelven veeleer vergroote

,

doe doorbreeken, Pynlyk, Ontdoken en tot

Zweeren maake, ja dik wils zelfs tot het ontftaan

van nieuwe Knobbels of Verhardingen gelegen-

heid geeve.

Aangaande de Kanker aan de Lippen voegt 'er

de Heer Andrée nog de nuttige Aanmerking

by , dat, zo lang een Kwylklier niet gezwollen

is, de Kanker nog tot Geneezing zy te brengen;

daar, als de Zwelling plaats heeft, de Kuur ge-

VIII. Deel. k^l
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heel vrugteloos is , dewyl na weinige Maanden

de Kanker in de Klier uitbreekt.

Zie daar een kort Begrip der Aanmerkingen

van den Heer And ree over de kragten der C$-

cuta of Dolle Kervel. Het is te verwonderen,

dat men in Engeland zo grootc nadeelen daar van

vernomen heeft, terwyl men in ons Nederland

'er naauwlyks eenige uitwerkingen van heeft ge-

zien : fchoon men zelfs het Extrakt van Weenen
ontbooden , en, dat onder 't opzigt van den Heer

Storck gemaakt was, gebruikt heeft. „ Doch

„ ook te Farys, getuigt de Heer Astruc, (in

„ een nieuw uitgekomen Werk over de Ziekten

„ der Vrouwen,} heeft men meer dan zes Maan-

„ den lang het Extraaum C'icuta in alle Gevallen

„ ingegeven, daar het van den Heer Storck

„ gebruikt was, en 'er, wel is waar, geen kwaa-

„ de Uitwerkingen van ondervonden, maar dè

„ Gevolgen hebben ook , tot nog toe , aan de ver-

5, wagting niet voldaan".

H,

G S,



GELUKKIGE WEGNEEMING
O F

ÈXTÏ R PATIE
VAN EEN

VERZWOREN
KANKER,
MET WILD VLEESCH EN VERHARDINGEN

DER OxEL-KlIEREN GEPAARD*,

door den Heer LE CAT,
Opper Cbirurgyn van 't Gaftbuis van Rouen in

Vrankryk , en blyvend Sekretaris van de Aka-

demie der Weetenfcbappen in die Stad:

Briefswyze toegezonden aan een Doktor Regent

van de Fakulteit der Medicynen te Parys.

(Journal de Medec. Chirurg.- &c. Mars 1761. Tom. XIV.

p. 257-)

MTN HEER.

DE Heer deMontulé heeft my verzekerd,

dat de Gencezing van Mademoifelle d'Hau-

tot\5 eenige verwondering veroorzaakt had, en

dat Gy 'er de Hiftorie van begeerde te wèeten,

VIII. Deel. orfl
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om die publiek te maaken. Het is op zyn woord

,

Myn Heer, en wegens het belang, 't gene ik

{tel in Uw Oordeel, dat ik beflooten heb my daar

aan te onderwerpen.

Mademoifelle d^liautot^ een Vrouw van 65Jaa-

ren, woonagtig in de Straat de Saint Patrice te

Rouen , hadt , federt verlcheide Jaaren , een Ge-

zwei aan 't (linker Borft, dat zy toefchreef aan

eenige Kneuzing: zy maakte gebruik van Ver-

dunnende en allerley andere foort van Middelen.

Op het laatfte gaf zy zig over aan een zogenaamde

Geneezer van Kankers , die dezelven behandelt

met Efcarotica. 't Gezwel brak diep open en 'er

kwamen Uitwaffen in van wild Vleefch , welken

de Onderneemer tragete te doen weg byten; doch

zy groeiden, even als de Hydra van de Fabelge-

fchiedenis, onophoudelyk weder aan. Eindelyk

bekende hy zyn onvermogen en ligt vaardigheid:

het Huisgezin en de Familie werdt in groore ont-

fteltenis gebragt : men vroeg my om raad: ik wil-

de het zelf zien. Daar by komende vond ik een

tamelyk grooten Fungus , als een Bloemkool van

gedaante, die aan zyn geheelen Grondfteun om-

ringd was met een omgekrulden, Eeltagtigen

,

Zweerenden rand ,
gepaard met vinnige fteeken-

de Pyn. 't Gezwel fcheen niet vaft te zitten

,

en 'er waren maar eenige bosjes kleine Klieren

onder den Oxel: weshalven ik de moed niet op*

gaf, oordeelende de Operatie praktikabel en dat

dezelve mooglyk van een goeden Uitflag zou zyn;

ten
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ten minfte dat zy de eenigfte toevlugt ware in de

omftandigheden , waar in ik Mademoifelle tPHau-

tot had gevonden. Dewyl men haar volkomen ho-

peloos had verklaard, zo was myn Confultatie*-

haar zeer aangenaam , en zy drong zeer fterk aan

,

om de Operatie, hoe eer hoe liever, aan haar iri

't werk te Hellen.

Ik deed dezelve, inderdaad , den i^jfuly des

Jaars 1760, beginnende met de Klieren van den

Oxel, die ik verzekerd was dat my meer moeite

zouden geeven dan al het overige. Ik bediende

my van een dubbele Errhtne , die taamelyk groot

en zeer goed van Sneede was , welke ik ftak in de

bekleedzelen van den Oxel* op de verft afgelege-

ne van deeze Klieren. De infnyding der Bekleed-

zelen maakte een hoek , waar van de top was in 't

bovenfte van den Oxel en de opening naar het

Borft toe. Deezen hoek nam ik weg met de on-

derleggende Klieren en alles , dezelven uit het

diepfte van den Oxel ontwortelende. Ik liet ze

aan 't Vet en Vel zitten, zo dat, als alle deeze

bosjes waren weggenomen, zy ééne Klomp maak-

ten met de Lap van de Huid, welke met haare

grootfte breedte nog aan 't Borft gehegt was. Toen
verlangde ik myne eerfte Infnydingen rondom het

hoofd-Gezwel en zelfs een weinig hooger, om
eene Ontvelling van de Huid , die my zeer ver-

dagt voorkwam , mede in te fluiten. Ik ontzag

de Spiervezelen niet, welken my door 't Gift aan-

gedaan fcheenen te zyn. De Extirpatie van 't Borft

VIII. Deel, ge-
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gefchiedde veel vaardiger dan die der Oxelklie-

ren , en de geheele Operatie heeft maar cvvee en

een half Minuut geduurd.

In 't vervolg is niets aanmerkelyks voorgeko-

men tot aan den zeven-en twintigften Dag (*>J
wanneer wy , de Suppuratie in order zynde, be-

merkten dat de Arm , aan de ongeftelde Zyde ,-

gezwollen ware. Dit ontfcelde my in 't eerlt

;

doch, gezien hebbende, dat de Wond van den

Oxel zeer fchoon ftond , vermoedde ik dat de

Arm, te digt aan 't Lighaam gebragt zynde, door

het Verband gekneld ware , en dat deeze Samen-

drukking, de Circulatie belemmerende, de Wa-
terige Opzwelling (Ocdema) had veroorzaakt. Ik

deed dan den Arm , verder van 't Lighaam af, op

een Kuilen leggen en de Zwelling verdween.

Den zeventienden Dag ontdekte ik, in 't mid-

den van die Wonde, een witte Vlak, welke ik

bedekte met roode Precipitaat.

Den een-en-twintigften viel deeze Vlak af.

Het was een taamelyk grooteEfchar, die een ge-

deelte van een Rib, ter grootte van een Duim-

breed, bloot maakte, dat zeer zwart was, en

bygevolgdoor het Gift aangedaan, wegens eenig

draadje, dat van het Borft naar het Been was ge-

zonken. Deeze ontdekking was my leed, doch

deedt

f*"* [Dit fchynt my de zeven- en -twintigfïe dag niet

te kunnen zyn; miflchien is het een drukfeil en dat men
leezen moet den zevenden.]
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deedt my den moed niet opgeeven. Zonder ee-

nig teken te geeven, van myne Ontfteltenis, aan

de Lyderes, bereidde ik haar om my dit Venyn
in deeze nieuwe zitplaats te laaten aantaften ; al-

, zo ik vaftltelde, dat ik het nog zou kunnen be-

dwingen, indien dat zyn uiterfte lchuilhoek war^e.

Den vier-en-twintigften dag , Dingsdag den

19 Augufïus ) taftte ik dit Beenbederi van de Rib

aan. Ik nam het buitenfte zwarte blaadje weg
en fchraapte de Beenige zelfftandigheid af, tot dat

ik dezelve wit, vaft., en, om kort te gaan, ge-

zond vond. Jk verbond dezelve met een Wiek,
gedoopt in een mengzel van 01. Guajaci met Tnt&.

Myrrha & Alo'ès: welk mengzel ik den volgen-

den dag nog vloeibaarder maakte , door middel

van Geeftig Lavendel Water.

Den agt- en-twintigften dag vertoonde zig

reeds eenig Vleefch op de afgefchraapte Rib.

Den een-en-veertigften was dezelve geheel be-

dekt met goed Vleefch en de Wond van den Oxel

geflooten.

Ik zal U, Myn Heer ^ niet laftig vallen met
het verhaal van alle de kleine veranderingen, dat

het Vleefch nu eens zo goed niet s dan weer beter

zig vertoonde , of van het gebruik , dat ik ge-

maakt hebvan de Middelen 3 in zulke Gevallen

noodig. Veel min zal ik fpreeken van den Le-

vensregel, dien ik de Patiënt deedt houden; van

de Purgatiën , Gerftedranken , Opiaaten ; van het

Brandmiddel (Cautere) , dat ik aan den anderen

VIII. Dkel. Z Arm
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Arm geappliceerd heb, op den vyftigftcn Dag,'

enz. Alle die Omftandigheden zyn t'over be-

kend. Ik bepaal my om U te berigten , dat de

Wond tot een Lidteken gebrngt werd omtrent

den tagtigften Dag , en dat \vy , doordien een

overval van Ziekte aan de Juffrouw een taamelyk

groote Ontvelling van het nieuwlings gemaakte

Lidteken veroorzaakt hadt, ongevaar een Maand

werk gehad hebben, om die kleine wanorde te

herftellen; maar, dat, op 't laatft, de Lidtekens

benevens de Gezondheid van Mademoifelle d'Hau-

m, in den wenfehelykften toeftand gebragt , en

daar in volkomen geblceven zyn. Ik zal 'er zelfs

by voegen } dat daar in geen verandering geko-

men is , niettegenftaande zy , nu onlangs , een

gevaarleken Val deedt, van een zeer ongemak-

kelyke Trap; by welke gelegenheid eene onwil-

lige uitrekking van den Arm aan de ongeftelde

Zyde een kleine opfeheuring van het Lidteken

van den Oxel gemaakt had , waar door eenige

druppelen Bloeds werden uitgeftort. Een Ader-

laating, en de gewoonlyke Middelen in zodanige

Gevallen , hebben de Kneuzingen, de Kwetznu-

ren en alle de Gevolgen van dit Toeval doen ver-

dwynen.

Ik heb de Eer van te zyn, &c.

P. S. Het zal U miflehien niet onaangenaam

zyn, Myn Heer, te verneemen, dat ik., in

dit Voorjaar, de geheele Uithaaling gedaan

heb
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heb vün een gecarieerd gedeelte van het Op-

per-Armsbeen, drie Duimen en tien Liniën

lang, tegen deszelfs bovenfte Gewricht aan,

en dat, in minder dan zes Maanden, dit ge-

deelte van het Opper-Armsbeen dermaate is

herfteld geworden, en weder aangegroeid, dat

de Perfoon, zynde Frangois Romain, één der

Invalides te Dieppe , van zynen Arm als naar

gewoonte gebruik maakt. Gy zult niet kun-

nen twyielenj Myn Heer, of een Hofpitaal

van vierhonderd Patiënten , waar onder wel hon-

derd Chirurgifche Kwaaien hebben, geeft my
gelegenheid genoeg om Waarneemingen té

maaken , die ik zekerlyk niet verlooren laat

gaan, fchoon zy niet van my aan 't licht ge-

geven worden ; doch ik hope dat zy , den

een of anderen tyd, zullen voor den dag ko-

men in de Werken, waar voor ik verpligt beri

aan 't Algemeen.

H.

VÜI. Deel. Zs BE-



BEDENKINGEN
OVER DE

BLINDHEID
VAN

TOBIAS,
DERZELVER

OORZAAKENen geneezinge,

dook den Heer

BURCH. DAVID MAUCHART,
Doktor in de Genees- en Heelkunde, Hoogleeraar

op de Univerjiteit van Tubingen.

(Tobice Leucomata, &c. Diflert. Med. Pnef. 1$. D. Mau-
ciiaut defenfa per Car. Dav. Lrecht ThaiL-

fing. Tubing. 24 Maj. 1743.)

NIettegenftaande de vermaarde Th. Bar-
tholinus van Oordeel is geweeft (*) $

dat 'er, aangaande de Blindheid van Tobias en

der-

(a) De Morbis Biblicis. §. 14. p. 56.

(*) In Med. Catb. Cap. IV. §. 1 & 2.

(f) De facra Pbilofopb. Cap. 42.

{b) Chemnitiüs in Exam. Concil. Tridentini. F R A N-

ciscus Junius. Chamierus. Rainolüus. Stan-
HE-
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derzelver Geneezing, weinig te föhryven over-,

bleef; als zynde daar omtrent voldaan doorHiE-

ron. Bardus (*) , en voor deezen reeds door'

FranCiscus Valesius (f); weshalve Ba r-

tholinus zelf 'er maar eenige opheldering agtte

by te moeten voegen , hoedanig een Vifch hen

geweeft ware , en nopens de Geneezende Krag-

'ten van deszelfs Gal: zyn wy egcer van Gevoe-

len, dat 'er eenige dingen, en van geen klein

belang, overig zyn, omtrent de Oogkwaal zel-

ve van Tobias, belangende derzelver oorfprong

en gefteldheid niet alleen , maar ook de manier en

uitflag derGenee-zinge. Ondertufichen zullen wy
betchuldigd worden van onzen Arbeid te koft te

leggen aan de Oploiling van Fabelen , van Perfoon-

verbeeldingen , en , om kort te gaan , van onze-

kere Gefchiedenifien uit een Apokryph Bock,
door zodanigen, die, door de allerfterkfte Oor-

deelkundige Bewysredenen van zo veel Autheu-

ren (£) overtuigd, ftaande houden , dat het Bock
van Tobias niet Kanoniek noch door Goddelyke
ingeeving gefchreeven , ja zelfs zo oud niet zy
als Tobias zelf, of wie 'er ook de Schryver van

zyn moge , voorgeeft ; als ook dat het geen waa-

re,

hemius. Calovius. F r i e dl i t i u s in Tbeol. exeget.

Herm. von dek Hardt. Joh. Al bert. Fabri-
clus, Libr. Tobice

, Judhb, &c. Grxce & Latine, in Pre-

leg. in Tobiam Reverend. Dn. Cancellar. D. Pïaïf. in Bii

bliis Germ. in Folio.
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re , maar een verdigte Hiftorie zy. Maar , al-

hoewel wy geen toeftemming geeven aan het al*

gemeene denkbeeld der Roomfchgezinden, over

de cgtheid van 't gedagte Bock, en zelfs den yze-

Jyken Vloek van het Koncilie van Trente, tegen

de genen, die Tobias uit den \yR der -Kanonie-

ke Schryveren fchrappen,in de wind Haan; even-

wel zal het ons geoorlofd zyn 3 over de Natuur-

en Geneeskundige Verfchynzelen , die omtrent

de Blindheid van Tobias voorkomen, zo veel

moeite te .befteeden, als andere vermaarde Man-
nen, in die Hiftorie te verdedigen of te weder-

leggen, onvermoeid hebben te koft gelegd. By
de twyfelingen , daar tegen, zullen ten deele

nieuwe gevoegd worden door onze Aanmerkin-

gen , ten deele zullen daar door de oude twyfe-

lingen worden beveiligd; fchoon wy niet minder

edelmoedig eenigen uitmonfteren, die onbiilyker

wyze geopperd waren.

Om derhalve van de Blindheid van Tobias,
den Ouden, te handelen, zullen wy de volgen-*

de Order houden: i. De verfcheiderley Leczin-

gen van d^ Text vergelyken en volgen het Griek-

fche Exemplaar van Drusiüs: i. Onderzoeken

of, en op welke manier , van den invallende

Drek

(c) ir. Koningen. Kap. 17.

{d) Dus wordt die Koning aldaar en in de Hcbrecuw-

fcbe.JJitgaave, doch in de Grickfcbe Enemejjarus gehe-

ten. Of hy twee naamen gehad hebbe, dan of de gemee-
ne E^eirjplaaren bedorven zyn? daar omtrent, vermaant

Dru*
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Drek der Vogeltjes de Oogkwaal van Tobias
heeft kunnen ontftaan : 3. Welk ecne Kwaal het

zy geweeft die deszelfs Blindheid veroorzaakte :

4. Of, en op welk eene wyze , die Kwaal zo

oogenblikkelyk heeft kunnen genezen worden.

1. De Oudheid van 't Boek moet, als wv To-
bias geloof geeven, gebragt worden tot de Ge-

vangelyke wegvoering der tien Stammen Ifraëls

,

onderde Regeering van Hofea (Y), door Salma-

naffar (J) , den Koning der Affyricrs , 't welk

omtrent op 't Jaar des Werelds 3206, endusby-

na zes Eeuwen voor 's Heilands Geboorte , en

kort voor de bouwing van Rome, is voorgeval-

vallen. Dat Tobias, een Jood, toen in 't He-
breeuwfeh gefchreevcn hebbc, zou zeer waar-

fchynlyk kunnen voorkomen: doch, hoewel 'er

eenigeHebreeuwfche Uitgaven van dit Boek zyn,

inzonderheid die van Munster us, hem bezorgd

door de Konftantinopolitaanfche Jooden en die van

Fagius; wordt egter, dat geen Hebreeuwfch

Exemplaar van 't zelve egt zy, niet alleen door

de meefte Proteftanten , maar zelfs door de

Roomfchgezinden erkend: doch zygeeven voor,

dat beide de Tobiaffen (V) hunne Gefchiedeniflen

in de Chaldeeuwfche Taal befchreeven hebben , en

dat

Drusius, moet men niet ligt een vaftfteiling maaken.

(e) Dat de Hiftorie van Tobias, noch van den Va-

der alleen , noch van den Zoon , maar van anderen be-

fchreeven en voltooid zy, toonen de Voorvallen van hun

Levensbefchryving zelve ten duidelykfte aan.

VIII. Deel. Z 4
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dat Hieronymus hier uit de Latynfche Over

zetting heelt opgemaakt, gebruikende tot Tolk

een jood, die, in de beide Taaien by uitftek er-

varen zynde, het Chaldeeuwfche in Hebreeuw-

fcheW oorden uitdrukte, 't welk Hieronymus,.
met behulp van een Seribent , in 't Latyn over-

bragt en zulks in éen dag voleindigde (ƒ ).

i. Dewyl,nu,het Chaldeeuwfche Exemplaar,

van dien ty d at , nergens is te vinden ge weeft , en

de jooden ook, ten tyde van EsJras, geen ken-

nis aan dat Boek gehad hebben, tellende het zelfs

heden niet onder de [Canonieke; terwyl, boven-

dien, de befte Griekfche Exemplaaren een zeor

groot Kenmerk hebben van de oorfprongelykc

Tekft te zyn, en van de meeftc Kriftcnen voor

zodanig gehouden of ten minfte geJyk gefteld wor-

den met de Latynfche en Griekfche Exemplaaren

:

zo heeft het ons goedgedag't tot een grondilag te

gebruiken de Griekfche Uitgaave van Dru-
siüs, welke Fabricius op nieuws aan 't licht ge-

geven en met zyne Latynfche Vertaaling opge-

helderd heeft (g). Die zeer vermaarde Man agt

het (in zyne Voorreden pag. 4.) ten uiterfte waar-

fchynlyk, dat het Boek van Tob i as opgefleld

zy door den een of anderen Griek, 'na de

verwoefting van Jerufalem door de Romeinen,

om-

(ƒ) Hieronymus verhaak dit (in Prxfat. ad Cbro'

mat £? Heliodorum )'; doch met welk een naam^keurijr-

heid zulks heeft kunnen gefchieden en hoe veel geloof
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•mtrent een Eeuw na 's Heilands Geboorte.

Op deeze Tydrekenkundige. zaaken meenden

wy agt te moeten geeven , dewyl 't Woord
htvKwpci) waar mede de Oogkwaal van Tobias

aangeduid wordt, niet voorkomt in de Schriften

van onzen Hippokrates CWr, maar alleenlyk

in die van Plinius, Galenus en de andere

Geneeskundigen, die na hem geleefd hebben. De
Leeftyd van deezen Grooten Man, nu, is ge-

weeft, geduurende den Peloponneliafchen Oorlog,

op de Jaaren des Werelds 3500, omtrent het

begin en einde der Eeuw: en dusbyna drie Eeu-

wen na de Gevangelyke wegvoering der tien

Stammen , en den voorgewenden Leeftyd van

Tobias. DcCicero, nu, van onze Genees-

kundigen, Cornelius Celsus, die in "'t begin

van dé eerfteEeuw na Kriftus Geboorte bloeide

,

maakt in zyn agt Boeken de Re Medicè nergens

gewag van Leucêina of Albugo^ nicttegenftaande;

hyin 't zesde Boek, Cap. 6, breedvoerig handelt

van de andere Gebreken der Oogen, en derzel-

ver Griekfche naamen veelal vlytig aanhaalt, of

dezelven uitdrukt met Latynfchc Woorden en

Omfchryvingen. Een Autheur egter van die

delfde EerfteEeuw, vermaard onder Keizer Ves-

men geeven moet aan deeze Latynfche Overzetting en

anderen daar op gegrond; leert de Zaak zelf.

(g) J

o

h: Alb. Pabricii Liber Tobice
, Judül , Ora-

tio Mmaffe &c. O&avo. Francof. & Lipf. ïépi.'
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fajianus, C. Plinius Secundus (h) 9 maakt op

vecie plaatfen omftandig gewag van Alougo of

wic.ce Oogvlakken , in gemeenfchap met Wolkjes,

Lidtekens en Z weertjes van 't Hoornvlies, ter-

wyl hy de Geneesmiddelen daar voor aanwyft

:

maar van het Griekfchc woord Leucóma vinden

wy geen Voetftap in deezen Schryvcr; hoewel

\vy niet twyfelcn , of hy zal die Kwaal door Al-

hugo bedoelen. Galenus, die op 't end van de

Tweede Eeuw, na 's Heilands Geboorte, leefde,

telt doorgaans (/') , met uitdrukkelyke woorden,

de Leucomata (*) onder de Gebreken der Oogcn
en wel van het Hoornvlies (Cornea). Die op

Plinius en Galenus gevolgd zyn , Grieken,

Latynen , Arabiers, en Geneeskundigen van al-

lerlcy Natiën, maaken tot heden toe van J^euco-

ma en ^Uyi/go, als een zelfde Kwaal betekenen-

de, gewag.

3. Dewyl het dan niet waarfchynlyk is, dat

IIippocrates en Celsus van het Liucoma (f)

zouden verzuimd hebben te fpreeken , indien van

CC1V2

(i) In HUI. Mundi doorgaans, doch in 't 6. Hoofl\
van zyn XXIX. Boek fpreekt hy dikwils van Albugo.

(»; De Simpl. Mei. Facult. De Medicamsntis EuporL •

De compof. Mei. fee. loc. &c.

(.*) [Glaucómata ftaat in de DifTertaüe, (by Halle?,
ut. Cbir. Vol. I.) doch dewyl hier door een geheet

auder en inwendig Gebrek verftaan werdt, twyfel ik

niet of dat zal een inisïlelling zyn. Nooit is, myns

weetens , het Glaticêma als een Gebrek vaa 't Hoornvlies

aangemerkt.]
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ecne zo aanmcrkclykc Kwaal dccze byzondere

Grickfche benaaming in gebruik ware gewcclt;

zo kan men uit deeze Tydrokening der Genees-

kundige benaamingen billyk bcfluitcn , dat de

Griekfehe Uitgave van Tobias, welke evenwel

voor Authentiek en Origineel gehouden wordt

,

als gezegd is; niet van zo groot een Oudheid zy,

als de Tckft zelf te kennen geefc, en naauwlyks

tot de Eerfle Eeuw na 's Heilands Geboorte kan

gebragt worden , ten minde vooral niet ouder zy.

De Latynfche Vertaaling van Hiehonymus
zelf, die cerft in 't Jaar 329 van de gcmccneTyd-

rekening is gebooren , noch het Chaldceuwfcho

Exemplaar, dat hy aanhaalt, noch deHebreeuw-

fche Uitgaven, doen niets om een grootere Oud-

heid van dit Boek te bewyzen ; veel minder de

Latynfchc der Vulgata , 't zy die van II ie 110-

ntmus uit de Originccle Tekil overgebragt zy,

of voor, of na hem door iemand anders. En dit

zo veel te meer , om dat de Vulgata en Hebreenw-
Iche Uitgave geen het minde gewag van Leucó-

viata of Albugmes maak en , maar alleen een algc-

» mce-

(t) [Ik verwonder my, hoc men hier wederom Qlkucó-

vnaThecft kunnen plaatzen , daar het zeer zeker is dat

H 1 p i' o

c

k a t

e

s van de GlnucQjis fpreekt , welke Gale*
mus gelyk fielt met Glaucama. Wat Celsus belangt,

die zou van het Leucdma gewag hebben kunnen maaken ,

wanneer hy zegt: fi de nigto aliyuid albidum faiïum ejl ,

iiu manet. Cap. 6. Libr. VI.]

VIII. Deel.
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meenen naam , te weeten Macu/a (Vlakken) ge-

bruiken.

4. Zie hier den Tekft zelve , zo veel den oor-

fprong en de Geneezing der Vlakken in de Oogen

van Tobias betreft, volgens de Latynfchc Ver-

taaling van Fabricius, die uit het Griekfche

Exemplaar van Dausius is opgemaakt (§).

En in die zelfde neigt, na dat ik begraven had,

terug komende ,
ging ik, dus bezoedeld, aan den Wand

van den Voorhof leggen (laafen, Myn Aangezigt

was niet bedekt, -want ik wip niet dat ">er Vogeltjes

in de Muur waren.

Tenvyl , nu , myne Oogen open waren
, Jcheeten

de Vogeltjes haar warmen Drek 'daar in, en hier uit

kwamen witte Vlakken op myne Oogen. Ik ging naar

ie GeneesmeeJJers , doch zy hielpen my met.

Maar Tobias ging af m. de Rivier (Je Tigris,

naa-

($) [Ik heb hier den Giie:>ichgn Tekft, die i" de DiOer-

ratie 'er nevens gevoegd was .weggelaten, en den Latyn-

fchen vertaald, welke aldus luidt.

Cap. 2. y. 9, 10. Et in eadem notfe pojlqmm fepeliffem

rcdii , £? ita pollutus ad parieten atrii obdormivi. Neaue

facies mea obte&a erat, neqtte enim aviculas in muro ejje

fciebam.

Et oculis me is apertis aviculcc calidtm Jlercus in oculosmeos

excrevcrunt , £? nata funt albugines in oculis meis
, £? me'

dicos adii , nee me juverunt.

Cap. 6 V. 2. Tobias autem defcendit (in fluvium feil.

Tigrim') ut ablusretur, & pijcis de Fluvio exiliit , devorttu-

•;r Tabiam.
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vaamelyki) om zig te wajfchen. Een Vijch, nu,

fprong uit het Water, die hem wilde inlokken.

Met de Gal zult gy iemand bejïryken , die witte

Vlakken in de Oogen heeft, en dit zal hem ge-

wezen.

Gy dan bejmeef met die Gat zyne Oogen; dan

zal hy, wegens de prikkeling , dezehen wryven en

de Vlakken zullen ''er afgaan , zo dat hy U zal kun-

nen zien.

Zyn Zoon , nu , liep naar hm toe , en vatte zynen

Vader.

Hy deedt de Gal in deszelfs Oogen Jpatten , en

zeide middelerwyl : Houd moed, Vader.

Ah nu Tob ias de prikkeling van de Gal voelde,

zo wreef hy zyn Oogen en Mond, en u$t de Ooghoe-

ken gingen de Vlakken los en vielen af als Schillen.

Zie daar : Ik kan wederom tnynen Zoon Tobias

hejchouwen.

In

ir. 8. Felle vero inunge hominem, cui funt albugines in

cciilis ,
$> fanabitur.

Cap. 11. f. 7. Tn itaque inunge felle ijlo oculos ejus, tum

ille vellicatus deteret , £? abjiciet albugines, £f videre te pO'

terit.

f. 10. At filius ejus accurrit ad eum, £f prebendit fuum
pa.trem.

f. 11. Et fel illud in oculos ejus adfperjit, dicens: bont

animo ejlo, Pater.

ir. 12. Cum vero eculi a. felle compungerentur , Tolitus

juffricuit oculos Juos , & os; de hirquis
, five angulis ocuIq-

rum ejus desquamata funt albugines.

ir. 14. Ecce iterum videre pojjum Tobiam filium mtum.}

VÏIl. Dj: el.
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In hoe verre van deezeLeczing het Griekfch,

Hebrceuwfch en Latyn afwyke , zullen vvyftraks

aantoonen.

g. In de Hiftorie worde Tobias overal inge-

voerd, als door het begraaven zyner Landsgenoo-

ten , die gedood waren , niet zo zeer vermoeid

als wel onrein , volgens de Wet va| Mofes, we-
gens het aanraaken der Lyken, en daarom niet

in Huis durvende gaan voor en aleer hy zig ge-

-waflehen had: weshalven hy, aan den Wand des

Voorhofs op den een of anderen Bank gaande leg-

gen , 'm JJaap viel, en wel zonder het Aangezigt

toegedekt te hebben, dat tot bewaaring van deOo-
gen voor het invallen van Stof3 Infekten of wat

het ook mag zyn , ten hoogden noodig ware voor

zodanigen , die met ongeilooten en een weinig

gaapende Oogleden flaapen; een Kwaal, die, om
dat de Haazen zulks ook doen, Lagophthalmia of

Haazen-flaap geheeten wordt. Want uit dat ge-

deelte der Hiftorie, daar men zegt, dat de Drek,

terwyl hy fliep,in zyne open jïaandt Oogen geval-

len zy, kan men met reden denken, dat Tobias
aan zulk een Kwaal laboreerde, welke fommigen

van de Geboorte, anderen door Kwetzing van 't

bovenfte Ooglid , of anders onderhevig zyn.

Want, indien men niet onderftelle,dat de goede

Oude Man de Oogen toen openftaande en de

Oogleden ongeflooten gehad hebbe, zo zou de op-

vallende Drek der Vogeltjes van geen kragt zyri

geweeft, 't zy om Leucèmata of Vlakken 'op de"

Oogen ?
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Oogen , of bepaaldelyk op het Hoornvlies te

inaaken, en dus zou eensklaps de gantfche Ge-

fchiedenis haar egtheid verliezen: ten zy, gelyk

fommige Exemplaaren leezen 00» Tobias, uit

den flaap ontwaakende^zyne Oogen opn gedaan heb-

Ie, en dus de Vuiligheid der Vogeltjes toen in

dezelve gevallen zy. Een andere manier, op

welke de Drek der Vogeltjes in de Oogen heeft

kunnen komen, wordt door Calmet verzon-

nen (/); dat, naamelyk, deeze Drek gevallen

zynde op de Schouderen, (ktant tombêe Jur les E-

pauks,') op de Oogleden heeft hy miffchien wil-

len zeggen: toen Tobias zyne Oogen opende,

door de Hoeken daar in gevloeid zy, en dat To-

bias de Oogen met de Handen wryvende, ge-

lyk wy gewoon zyn , 'er, het gene buiten geblee-

ven was, ingeveegd heeft. Want, hoe de Drek

van de Schouders in de Oogen heeft kunnen loo-

pen, is zeer duifter. Ook zou, in dit Geval., de

Drek niet heet aan de Oogen gekomen zyn , daar

egter C almet/j tot beweering van een grooter

fcherpheid, onderftelt dat die Drek aanmerkelyk

warm , ja als brandend heet zy geweeft.

Maar nog andere zwaarigheden zyn 'er. Heeft

de Oude Man inderdaad niet geweten, dat die

kwee-

(k) Dus vindt men 't in Traiï. Talmudico Leusden I.

Ultraj. Anno 1665. *« Ouarto.

(I) In Comment. ad Bibtia , in 't Franfch uitgegeven, in

Folio.

VIII. De Et.
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kweelende Vogeltjes in de Wand van zyn eigen

Voorhof neftelden, daar dezelven waarichynlyk

niet dien avond eerft gekomen waren ? Heeft hy,

'er zo dikwils voorbygaande , het Neft dcrzelven

niet gezien? Heeft hyagterover op den Bank ge-

legen? Dit laatfte moet men zekerlyk onderfteï-

len ; want
?
zo hy op Zyde gelegen had, zou im-

mers de Drek in het onderde Oog niet hebben

kunnen vallen. Van Vogeltjes^ in 't meervoudig

getal, wordt 'er gcfproken. De Ondervinding

leert wel, dat Ouden en Jongen, met de Stuit

buiten 't Neft uitftcekende, hunnen Drek bozen;

doch hebben 'er twee of meer te gelyk dit op 't

zelfde oogenblik gedaan ? De naauwe ingang van

het Neft kon zulks, indien het Zwaluwen zyn ge-

weeft, niet toelaaten. Indien wy een andere

foort van Vogeltjes onderftellen , en denken , dat

derzelver Neft van boven geheel open , en dus voor

verfcheide Vogeltjes te gelyk plaats geweeft zy,

om de Vuiligheid te loozen ; dan moet het al

byzonder toevallig zyn ge weeft, dat zulke kleine

Drekjes, meeftal Cylindrifch van figuur, op een.

zelfden tyd regt in de Oogen 3 die drie Duirh van

elkander af waren
,
gevallen zyn : want , dat dit

by herhaalingë zou zyn gefchied, leert de Tekft

niet , en het kan niet beftaan met de gevoeligheid

der Oogen , welke door het eerfte invallen van

den Drek hem, hoe vaft hy ook Hiep, heeft moe-

ten wakker maaken en Middelen doen aanwen-

den, om zig daar van te verloflen.

7.Welk
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7. Welk eene foort van Vogeltjes het ge-

wecftzy, worde ons, noch door de Griekfche,

noch door de Hebreeufche Text , dnidelyk be-

paald. Het Woord betekent wel MoJJchen of

Moj'cbjes, maar ook in 't algemeen allerley klein

Gevogelte, dat onbedwongen en van zelfs in of

aan de Huizen en Gebouwen neftelt : weshalve

Hieronymüs, en het grootfte deel der Uilleg-

geren, hetzelve Zwaluwen vertaaien. Dat der-

zelver Drek, gelyk die van alle Vogeltjes, vol

zy van Armoniak-Zoutige , fcherpagtige byten-

de deeltjes, en die der Zwaluwen, welker ge-

woone Aas Infekten zyn , nog een weinig meer

fcherpte hebbe, vereifcht geen breedvoerig be-

wys (tri). Ook behoeft men hier niet te den-

ken om eenige verborgen hoedanigheden, waar

door dezelve dén Oogen in 't byzonder fchade-

Jyk? zou zyn : ja deeze Drek der Zwaluwen zou

niet minder dan die van anderen
, gelyk van Tor-

telduiven en Duiven by voorbeeld ; of die der

Haagdiffen , by de oude Geneeskundigen , tot

zuivering der Oogen van Vlakken , in. de Oog-
watertjes in gebruik ; hebben kunnen dienen tot

een Geneesmiddel, behoorlyk toebereid, gewree-

ven en verdund zynde, gelyk Valesius al voor

lang

(m) De Spreuk van Pythasoras , in een Politieke

zin begreepen : Hirundines fub eodem Teüo ne habeas;

dat is : Wagt U, voor klapagtige Luifteraars in Huis te

hebben : kan hier ook plaats grypen in een Geneeskundig

ge betekenis.

VIII. Deel. Aa
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lang te regt heefc aangemerkt («). Voeg daar

by, dat de Tekft zelve verzekert, hoe die Drek

warm zy geweeft en dit wordt door den famen-

hang beveiligd. Het Griekfche Woord to Gep^,

betekent eg.ter juift geen Hitte , maar kan ook

laauw vertaald worden, en men zou verkeerde-

Jyk ftcllen, dat die Uitwerpfelen der Vogeltjes

heet ge weeft waren of uitermaate warm. Eene

maacige Warmte, nu , heeft niet uit zig zelve

zo zeer, als door de deeltjes van den Drek tot

een grooter werkzaamheid te brengen , "en het

Hoornvlies van het Oog tot inneeming derzelven

bekwaam te maaken, veelkragt gegeven aan de

Oorzaak vai de Kwaal.

8. Thans moeten wy de uitwerking onderzoe-

ken, welke deeze Drek, in de Oogen vallende,

heelt kunnen voortbrengen en weezentlyk voort-

gebragt. Dat hier uit Leucömata of ALugsnes ge-

fprootcn zyn, meldt de Griekfche Tekft, doch

de Hebreeuwfehe en Vulgata Hellen of witte

Vlakken , of fpreeken enkel van eene Blindheid

daar uit gefprootcn, zonder die nader te bepaa-

len. Wy verbeelden ons de uitwerking, niet

op bloote Herfenfchimmen, maar op billyke re-

denen van de Natuurkundige Geneeskónft ge-

grond, aldus geweeft te zyn. De Drek, in de

Oo-

(n) De facrd Pbilofopbid. Octavo. Francof. 1667. C. 42.

p. 266.

(o) Wy fpreeken hier niet breedvoeriger van de ma-

nier ,
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Oo^en van Tobias gevallen, warm en fcherp,

beltaande uit ongelyke, harde, hoekige, puntige

deeltjes, heeft, door zyne prikkeling op de teere

rokken der Oogen , Tobias wakker gemaakt,

die daar op aanftonds de Oogleden heeft getragt

te fluiten, gelyk in zulk een geval byna altoos ge-

fchiedt, en met de Handen de Oogen begonnen

te wry ven , zo dat die fcherpe Stoffen langs

hoe meer en dieper zyn ingedrongen ; waar door,

waarfchynlyk , wel niet aanftonds die witte Vlak-

ken {Mbupnèi) maar Ontfteeking van 't buiten-

fte Vlies der Oogen , inzonderheid van het Hoorn-

vlies, en daar op een verz weering is ontftaan,

welke die witte Vlakken allengs heeft voortge-

'bragt (o). Hier door heeft het Gezigt aanftonds

moeten verduifterd, onduidelyk en pynlyk wor-

den' , en hoe dieper de Kwaal het midden van 't

Hoornvlies , tegen den Oogappel over, of de ge-

heele zelfftandigheid van hetzelve is doorgedron-

gen
,
geduurende een tyd van Maanden en Jaa-

ren , hoe meer het Gezigt daar door verminderd

en eindelyk t'eenemaal moet vernietigd zyn : niet

wel door een volftrekte en ongeneesbaare Blind-

heid, maar door een zodanige, welke, het uit-

wendig Werktuig in den natuurlyken ftaat her-

fteld zynde j ook hope overliet tot herftellinge van

het

nier, hoe deeze witte Vlakken geformeerd worden, alzo

dit door ons in een andere DuTertatie, de Cornsa Ukeribus

£f Maculis , is gedaan.

V1L1. Deel. Aa 2



jg6 Bedenkingen over db

het Gczigt Q>). Tobias, immers, was fteeke-

blind, moeceiide door iemand by de hand geleid

werden, en loopende ,toen hy zyn terugkomen-

de Zoon wilde te gemoet gaan 3 overal tegen aan ;

kunnende hem ook in 't geheel niet zien , voordat

de Geneezink, door de Gal van den Visch, aan

hem verrigt ware.

9. De Oogkwaal van Tobias wordt, derhal-

ve , of in 'c algemeen door witte Vlakken be-

paald , of , in 't byzonder, door Leucoma of Albu~

go. Door Vlakken in de Oogen verftaat men dat

het Hoornvlies van de beide Oogen , 't welk na-

tuuriyk doorfchynende is en naar Hoorn of een

dun Hoornblaadje in doorfchynendheid geiykt, een

witte ondoorfchynende Kleur gekreegen hebbe ,

die, zig min of meer uitbreidende , ten minfte een

gedeelte van het Hoornvlies verduistert en dus

een Vlak maakt, door welke de Gezigtftraalen

niet, of ten minfte niet zonder een groote belem-

mering van 't Gezigt kunnen door dringen.Wy heb-

ben het Leucoma QÏAlbugo onlangs ( q ) bepaald , dat

het zy een witte, gladde Vlak van 't Hoornvlies,

waardoor hetzelve in 't midden, of in de geheele

Verhevenrondheid , dikker van zelfftandigheid en

doorgaans ook een weinig bultiger wordt , doch

fom-

t (p) Zo zegt men gemeenlyk dat de Kinderen blind zyn,

wien de Oogleden, in de Kinderziekte, eenigen tyd zyn

famengegroeid.

(q) Zie Mauchart Diljert. d» Macalis Corncct. § 8.
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fomtyds niet is uitgezet ; Krytwitagtig van kleur;

fomtyds met een ligte Infiammaüc, fomtyds zon-

der dezelve; de Ligtftraalen oncierfcheppende,

zo dat 'er geen of maar weinig aandoening van het

Licht overblyve. Door deeze bepaahng hopen

wy, dat eenige opheldering zal toegebragt zyn

aan de verwarring, welke omtrent deeze Kwaa-

ien plaats had , en het Argema (r) wordt daar

door duidelyk van Albugo ondcrfcheiden. Hier

uit blykt ook dat, van alle Uitleggers, deeze Leu-

cêmata of Vlakken in 't algemeen, die in de beide

Tckften van Tobias gemeld zyn, niet wel ver-

taald worden door Huidjes, Vellen of Schillen , veel

min door Staaren ( Catara&a') ; hoewel , ten dien

opzigte, zelfs die in Duitfchland eertyds zo ver-

maarde Bartjsch (j) gedwaald heeft, wanneer

hy deze Oogkwaal tot de Staaren betrekt. Zo-

danige Menfchen , die in de Geneeskunde niet

ervaren zyn , kan men verfchoonen , dat zy ver-

keerdelyk verfcheide Gebreken der Oogen , die

in witheid eenigermaate naar de Staar zweemen,

Staaren noemen ;gelyk het Gemeen in Vrankryk,

naar 't Getuigenis van Woolhoüse , zeker föort

van Vlakken op 't Hoorn vlies , in de Konft JEgias

genaamd, een uitwendigeStaar heet.

10. Dus is dan de Üogkwaal blykbaar \Albug9

naa-

(r) Dezelfde. Ook die de Cornece Ukeriius. &? de Ungty
Qculi,

(s) G. iUrtmscü ^CugtnbtenfL p 65.

VIII. Deel. Aa 3
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naamelyk ofLcucowa; dat is witte Vlakken; doch

deeze Vlakken moeten niet dun , klein of gcdeel-

telyk zyn geweert, dewyl zyhetGezigt t'ccne-

nraal verduifterden en de Geneeskundigen , wel-

ken Tobias raadpleegde, hem niet konden helpen.

Daar blyft dan nu een groote zw'aarigheid, hoe

die beftryking met de Gal van een Vifeh, door

zyn Zoon, hem zofchielyk daarvan heeft kunnen

verloffen ? Wat wil dat afpellen of afvallen

der Vlakken als Schillen van de üogen ?

ii Wy oordeelen , dat dceze zogenaamde

Leucömaia veeleer te brengen zyn tot die foort

van Vlakken op 't Hoorn vlies, welke de Grieken

Para/amffis noemen , zynde een Vlak , een

glimmend Lidteken , by fommigen een Paar/ op

3tGog. om dat de kleur eenigermaate naar die van

een faarl gelykt , by de Franfchen k gnwJNua-

ge , hebbende fomtyds de gedaante van een

Sneeuwvlokje. Wanneer, naamelyk, een dik en

lymagtig Vogt , verhardende, allengs meer en

ïheer in de Oppervlakte en Poorenvan het Hoorn-

vlies opgehoopt wordt
,

groeit daar een Huidjc,

Velletje of Vliesje van , waarover andere Plaat-

jes, laagswyze , heen groeijen , die door de bcwee-

ging der Oogleden , inzonderheid van het boven-

fle, gepolyft en vader famengepakt worden. Zo-

danige tegenr.atuurlyke Huidjes hebben , inder-

daad, door infpatting var fcherpe Gal en de wry-

v'mg, als Scbillen kunnen afgepeld worden. Een

nieuwe zwaarigheid , egter , openbaart zig hier.

De
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De Tekft zegt , dat de Leucêmata zyn afgegaan

van de hoeken der Gogen, in 't Griekfch kocvB-J

in 't Latyn Rirqiii genaamd , en dus fchynt de

Kwaal niet het Hoornvlies alleen , maar de ge-

heele voorfte oppervlakte van het Oog befiagen te

hebben:dochdewyl alle onzuiverheid haaren uitgang

vindt inde Ooghoeken, inzonderheid door Wry-

ving, zo volgt daar uit niet, dat die VJiezenin

de Ooghoeken zyn aangehegt geweeft.

12. In deeze ftaat van Blindheid heeft dcoude

Man , volgens de gemcene Tekft ( Kap.XI V. v. 3.)

vier, volgens de Griekfche Tekft gehceleagt jaa-

ren doorgebragt , waar door zyne Kwaal groote-

lyks muet verilimmerd zyn: want alle Vlakken

derOogen, hoe zy in ouder Perfoonen ontitaan

en hoe zy langer duuren , worden zo veel mocie-

lyker en byna onmooglyk te geneezen. De Ge-

neeskundigen hebben hem niet geholpen. Hunne

Middelen zyn zonder de gewenfehte vrugt ge-

bruikt. Het zy zo. Wy behoeven daarom de

Gefchiedenis niet voor verdigt uit te maakcn.Dit

verwyt (zo 't 'er eén is) kunnen wy niet altoos

ontgaan. Somtyds legt de fchuld in de Fattent,

die 't Voorfchrift niet behoorlyk opvolgt ; fom-r

tyds in de Geneesmeefter; fomtyds is de Kwaal

ongeneeslyk voor gewoone Middelen. Dat gene,

>c welk Tobias, op den Raad des Engels, ge-

bruikte, kan evenwel niet bovennatuurlyk wor-

den aangemerkt jgelyk de Roomfchgezinden zelf,

VIII. Deel. Aa 4 dit
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dit toeftemmen (/), hoewel zy de Gencczing

houden voor Mirakuleus ; zo , omdat het van

een Engel aan de hand gegeven zy , als , om dat

het zyne werking zo oogenblikkelyk vcrrigtheb-

be. Wy zien het was de Gal van een Vifch, uit

den breeden,fnellen Tigris-Stroom. Of die Vifch

ge weeft zy eenCat/ionymus
9 oï Sifurus ,ge\ykCom--

migen willen (V), of het RWicr-Pazrd (Hippopo-

tamus) gelyk Grootius vermoedt ; of een Zee-

Kalf volgens Bardus : of een Lamia , welken

Vifch, wegens zyn wyde gaaping, Bartholi-

kus beft in ftaat oordeelt, omTosiAszulk een

fchrik aan te jaagen : of eenige andere groote

verflindende Vrfch; oordeelen wy hier van zeer

weinig belang te zyn (f). Wy agten het niet

noodig, onsdeezen Vifch zo groot te verbeelden,

dat de Jongeling natuurlyker wyzenict in ftaat zou

geweeft zyn om denzelven op 't Land te trekken;

want wy zien dat de Apoftel Petrus een Net met

honderd drie en vyftig Groote Vijfeben op 't Land

kon haaien (V) Ook doet het weinig ter zaakc,

of de Engel en Tobias deezen Vifch , na dat zy

hem

(;) Lyranus ,
Dion. Serar. Sanchez, Vaïaesius, Cor-

nelius aLapide, Drusius, Calmet. Deeze laattte oor-

deelt , dat ieder hierin zyn eigen zin kan volgen.

(u) De meeften deezer Autheuren.

Cf) [Waarom fielt men het geen Snoek te zyn gïiveeft ?

Deeze Viflchen worden zeer groot, gevaarlyk aan te tas-

ten in 't Water; zyn eetbaar, en de Gal munt in fcherp-

te
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hem gebraden hadden, geheel of ten deele hebben

opgegeten.

13. De Gal is tweederley , die van de Lever,

welke infommige Dieren regtftreeks (y) 9 met

eene enkele Buis, zonder vermenging met de Gal

uit het Galblaasje, dat zy niet hebben , in den

Twaalfvingeren Darm wordt gevoerd, en die van

't Galblaasje, welke in anderen eerft daar by ge-

mengd wordt. Deeze Gal , nu , is niet alleen in

Kleur en Lyvighcid ,maar ook in Scherpte en Bit-

terheid verfchillende, waar in de eerde van de

laatfte veel overtroffen wordt. Ligtelyk heeft

de jonge Tobias de Gal, na het uitneemen van de

Lever,in hetGalblaasje kunnen bewaaren, en dezel-

ve dus, na het toebindenvan de Galblaas, met zig

diaagen; 't welk uit de manier, op welke hy ze

appliceerde, nog waarfchynlyker is ; terwylook

door uitdrooging der Waterige deelen , in een zo

heet Klimaat , dezelve niet kragteloozer , maar

langs hoe fcherper worden moeft.

14. De Geneeskundige kragten van de Gal, in

't algemeen , zullen wy hier niet breedvoerig be-

todgen. Pie van 't Galblaasje is vervuld met

Zeep-

te uit. Dochmooglyk zyn die in de Tigris niet.]

(x) Joann.XXI. v. ir.

(y) By voorbeeld in het Hert. Weshalve de Jaagersby

kris' en kras zweeren, dat heczelve geen Gal heeft; doch
het heeft zekerlyk de Levergal , die , als gewoonlyk,
door de Galbuis in de Darmen vloeit.

VIII. Deel. Aa 5
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Zeepagtige Zout- en Oliedeelen , 't welk dezel-

ve tot zuivering , in- en uitwendig, zeer be-

kwaam maakt. In 't byzonder ontkennen wy\
niet, dat de Gal der Dieren, die heet van natuur

en verfcheurendc of Vleefchvreeten de zyn, de

meefle fcherpheid heeft. Ook is de Gal van ze-

kere Dieren , door de oude Geneeskundigen, tot

eenige Oogkwaaien in 't byzonder aangeprezen

;

gelyk die van den Vifch genaamd Call'ionymus of

Uranoscopus , door Plinius, Galen us, iEgiNE-

ta, Rhazes (V); die van de Zee-Schildpadden

de verduiftering der Vogten («) ;die van de Gie-

ren met Sap van Murrub'ium en Mei Atttcum tegen

de donkerheid van 't Gezigt (Ji)\ die, eindclyk

van den Bok, Zeehond, Haan en Leeuw, tegen

de All'Ughies (c). Meer Voorbeelden wil ik niet

ophoopen. Want
,

gclykerwys de Gal , die maa-

tig bitter en bytende is in de meefte Dieren, ook

tot zuivering van verfcheide Zweeren des Lig-

haams gebezigd wordt , zo kan dezelve ook en

in 't byzonder tegen deeze uitwendige Oogkwaa-

ien van dienft zyn , hoewel zy meelt met Wa-
ter , of met eenigerley Sap , verdund zynde

,
ge-

bruikt wordt (f).

(z) Plinius Secundus. Hifi. Muntli.ïAbr. XXXII. Cap.

7. G-1LENUS de Simpl. Mei.facult. L. X. waar hy deGallen

van veele Dieren optelt en dezelven in kragten onder-

fcheidt. Paulus jEgineta. L. VII. p. m. 637. tit. Chole

f. Fel. Rhaz.L. IX.C.27.
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15. De applicatie van zodanige Oógwatèrtjes

Is verleheiderley ; door 'mdruiping , naamelyk,

door inftörting, betting of beilryking met den

Vinger , doch beter met een Penfecl ; door op-

legging van een Doekje daarin gedoopt, of van

een zeer dun Blaasje, hoedanig de bladflagers van

'c Goud gebruiken 3 en wel des Patients Hoofd

agterover houdende, en de Oogleden fluitende,

op dat het Vogt niet fchielyk weder uitvloeije.

In de Hiftorie der Geneezinge van ToBiA.s,Kap.

VI. v. 8 en Kap. XI. v. 7 ; komt voor het woord

fy%£htii wungere, bedryken ; maar Kan. XI. v.

7; ftaat Tfi u<ti-na<s'c a.lsperjit\ hy heeft befproeid^

befprengd, of de Gal doen fpatten in de Oogen

van zvn Vader. De Latynfche Vertaaling van

Hieronymus zegt, hy heeft de Oogen van zyn

Vader beftreeken (/i/mvV) Calmet vertaalt dit,hy

heeft die gewreeven (//frotta les yeux de fon Ps-

re). Het blyft dan twyfclagtig , of de Gal van'

den Vifch door den jongen Tobi as enkel ingedroo-

pen ,
gefprengd of gewreeven zy in de Oogen van

zyn Vader. De Vulgata 'ftelt vooraf deeze ora-

fiandigheid , dat zy ,God aangebeeden en gedankt

heb-

(a) Galehus de fimpl. Med. 'facult. L. X. Ut. Cbole

f.
Fel.

(b) Idem , de Remed. paratu facit. p. m. 156 b.

(c) Idem, ibid. de Rcmcd.fac. parab. ed Solon C, 12.

(f) [Teweeten; men verbeeldt- zig veelal dat de Oo.
gen zo weinig kunnen verdraagen , waar van de Onder-

vinding het tegendeel, ook in dit Geval, leeraart.J

VIII. Deel.
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hebbende 9 gingen nederzitcen. 't Is ook vvaar-

fcbynlyker , da: hy zulks aan zyn Vader zitten-

de dan ftaande gedaan hc-bbe. Hoe lang nu het

byten van de Gal door den ouden Man verdra-

gen zy, meldt de Griekfche Tekft niet: de Vul-

gata fpreekt van een hall Uur ; en, dat detydniet

zeer lang geweeft zy, blykt uit het twaalfde Vers,

daar men vindt , dat , toen de Oogen yan de Gal

geprikkeld werden, Tobias dezelven wreef en de

Vlakken als Schillen daar af gingen. Miflbhien

heeft de Zoon, byzynen Vader neerzittende, des-

zelfs Handen eenigcn tyd vaft gehouden; want

hy ze£t , houd moed Vader!

16. De manier van werkinge der Gal, op

deeze Oogkwaal, wordt dus van ons begreepen.

Na dat door derzelverZeepagtige natuur de Vlie-

zen doordrongen waren en losgemaakt, zo heeft

zy den buitenften rok van 't Oog, de randen der

Oogleden en de ïhraanklieren begonnen te prik-

kelen, en dus den Patiënt aangezet om de Oogen te

wryven ; waar door de affcheiding van de Vlie-

zen is bevorderd geworden; die als het Vliesje

yün een Ey daar afgingen
, gelyk de Vulgata zegt.

Ofzy door den Ouden Man zelf, dan door den

Zoon^ zyn uitgehaald, doet niets ter zaake.

17. Van meer belang is de fchielyke herftelling

van 't Gezigt , daar door verkreegen. Alle de

Uitgaven en plaatfen van den Tekft ftemmen daar

omtrent overeen. De oude Man roept, als met

met grpote verwondering,, uit: Zie! ik kan we-

aer-
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derommynen ZooneTobias befcbouwen. De Vulgata

zegt : dat hy het Lic ';t weder zien kon. Hier uit blykt

dan, dat hy te vooren fleekeb lind geweeft zy. De
Engel hadt ook erkend , dat hy van God gezonden

ware , om Tobi as van zyne Blindheid te genee-

zen,en een zodanige uitwerking van het gebruik

dier Gal verzekerd. Indien de Vliezen maar bui-

ten op de Oogen gezeten hebben ,is daar ook niets

firydigs in.

18. Hier, egter , openbaart zig de grootfte

zwaarigheid. Laat ons met de meefte Uitleggers

onderftellen , dat de manier en 't middel der Ge-
neezinge natuurlyk zyn geweeft, hoewel, door

een byzondere gunde Gods 3 de kragt van de Gal,

in dit Geval, vermeerderd ware. De Vlakken,

nu
, ('t zy men die Leucomata of Paralampfis

onderftelle geweeft zyn ) moeten of vaft gezeten

hebben aan het Hoornvlies, of 't zelve maar op-

pervlakkig zonder eenige verdikking, verftopping

of verduiftering der Rokken , bekleed hebben. In-

dien men het eerfteftelt, dan zouden die Vlak-

ken'er zofchielykniet afgefcheiden hebben kunnen

worden, zonder eennieuwe Ontvelling, Wond
of Zweer te maaken , waaruit nieuwe Vlakken

zouden voortgekomen zyn : doch daar van wordt
niet gefproken,en het fchynt dat deGeneezing vol-

komen zy geweeft. Had het laatfte plaats, dan

kon het geen van de gemelde Oogkwaaien zyn,
en de Vlakken hadden zo veel Jaaren nietkunnen
ftand houden, maar eerlang, door den geduuri-

VIII. Deel. gen
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gen toevloed van Vogten en de geftadige bewee-

ging der Oogen en Oogleden moeten aigewiiche

en uitgeworpen zyrï.

19. Die, in deezen, toevlugt willen neemeiï

tot de kragtige Hand van God , welke Wonde-

ren werkt, zullen veel moeite vinden 0111 de an-

deren Steenen des Aanftoots , zo inde Zedekun-

de , Landbefchry ving ,- Tydrekening, als in de

Godgeleerdheid en Gezag ; welken 'er in 't Boek

van Tobias voorkomen, weg te neémen. Wy
herhaalen niet , 't gene van anderen breedvoerig

daaromtrent ,voor en tegen , is bygebragt. 't Zy
ons genoeg, te hebben aangetoond, welke Mid-

delen de Geneeskunde aan de hand geeve, oin de

Gefchiedenis van Tobias op te helderen, en

die dezelve, om niets te ontveinzen , nog on-

waarfchynlyker maaken.

DE
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VAn de geleegenheid my bedienende, welke

zig had voorgedaan , heb ik , in een voor-

gaande Stukje der Uitgezogte Verhandelingen , wat

omftandiger van de Hyzena der Ouden genandeld,

en derzelver nette befchryving, zoover my door

eigene Waarneeming' en de oplettendheid van

fommigen myner geëerde Vrinden mooglyk was,

in eenig nader licht gefield., dan waar in men, op

het geleide zelfs der befaamdfte Dierenkundigen
,

dat zoo twyfelachtig Schepfel tot hier toe be-

fchouwd had.

In dat geval was het myne poft , met ter zy-

deftellinge van het gezach van den grooten Ges-

éérus en vlytigen Bellonius, van den voortref-

felyken Ray en oplettenden Kjempfer , van den

geoeffenden Klein en wetgeevenden Linnjeus
,

de Hytena ter opmerkïhge voorteftellen gelyk ik

haar weez.enlyk vond.

Of ik redenen genoeg gehad hebbe ,om 't geen

deeze geleerde en zeer geachte Schryvers wegens

VIII. Deel. haar
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haar hadden ter nedergefteld, vrymocdig tegen te

ipreeken, en die dwaalinge te fluiten , dat de Hy-
ana der O aden of een Veelvraat , of eene Civet-

kat , of epn Das , of een ZwynJas zyn zoude , laat

ik geheellyk aan het oordeel van anderen. Dan

,

dewyl die betrachting van de Hy<e?iamy zeer vee-

Ie aanleiding heeft gegeeven tot eenige nadere

overweeging van den Das , en ik de gunflige gc-

leegenheid heb aangetroffen , van een leevendig

voorwerp van dat zonderling Dier te kunnen

waarneemen , begreep ik, dat eenig kort bericht

wegens den Das op de Verhandelinge van de Hy<e-

na der Ouden niet kwalyk volgen zoude; kunnen-

de de Leezeren door dit middel zig in flaat gefield

vinden om met eigen oog het ééne deezer Schep-

felen by het andere te Vergelyken ; terwyl de-

zulken onder hun , die omtrent de Natuurlyke

Hitlorie der Viervoetige Dieren niet onverfchil-

lig zyn , eenigzins gepleizierd zullen zyn met de

waarachtige uitduiding en aanwyzing van het

Schepfel , 't welk door den Heere Ray voor de

Hyana is genomen geweeft , en 't welk teffens

zeer naa verwandfehapt zou moeten bevonden

worden aan dat gedierte 9 voor hetwelk, onder

den naam van Zwyndas , de Heer ICempfer , en ,

uit hem, de beroemde Ridder LiNNJEUS^de

ttyana der Ouden te boek gefield hebben.

Voor die Leezeren befluit ik des te meerder ,

in onze moedertaal, een klein bericht wegens den

Das in 't licht te geeven ; omdat dit Viervoetig

Schep-
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fchcpfel, gelyk my zelfby ondervinding is geblee-

ken ,ook aan ons Vaderland niet vreemd is ; wor-

dende bier en daar, hoewel niet dagelyks,infom-

migen onzer hooge Heyen en Wilderniflen ont-

moet en gevangen. Eene waarneeming, welke

zoo algemeen niet is bekend ; als wordende de

Das, genoegzaam van een iegclyk, aangezien voor

een zeer vreemd en Buitenlandfch gedierte. In

welke bykans algemeene doolinge zig niet weini-

gen beveiligd vinden door het leezen van de Ne-
derduitfche Overzetting onzer Heilige Schriftuu-

re-j als waarin zy, Deutero». XIV. 5, den Das
vinden opgeteld onder de Beeften , dewelkcn

GOD aan zyn Volk Ifraè'1 verlof gaf te moogen

eeten ;
gelyk ook in Nam. IV. 6. en in eene me-

nigte van andere piaatfen, gefprooken word van

Dasfenvelien, als van een dekfel tot overkleedin-

ge van de Arke der getuigeniffe ; terwyl mede

onder de gants byzondere zegeningen, welken

de Allerhoogftc , in eene Leenfpreuke, optelt aan

Jerufaiem betoond te hebben , deeze ééne word
gewaagd , dat God haar met Dajfenvelkn ge-

fchoeid had , Ezeck XVI. 10. Uit alle welke piaat-

fen men yry natuurlyk op moeft maaken , dat

Dassen dieren. van een geheel ander Wenldgedêel-

te zyn , en geheel te vergeeffch binnen de land-

paalen onzer Provimiè'n , als Inwoonders
$
gezocht

zouden worden.

I. Wat nu hier van zy 3 zal ftraks een weinig

nader worden aangeroerd, zyndehet in de eer-

VIII. Deel. Bb
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plaats der moeite waardig, iets omftandigcr van

de benaaminge van dit Dier te melden ; op dat

men hetzelve niet met ietwes anders ver war-

re. >.

Want altoos is het daar voor gehouden ge-

weelt , tot op den tyd toe datRAY zyn Kort Be-

grip der Viervoetige Dieren uitgaf, dat 'er twee-

derlye fchepfelen van een en 't zelfde gedacht met

den naam van Das in de wereld waren ; het eene

de Zwyndas ; het andere, in onderfcheidinge van

dit, de Hondsdas: hebbende dit begrip aan den

Heere Kjempfer de aanleiding gegeeven om het

viervoetig Dier van 'tOoften, welk Kaftaar word

genoemd, als eenen Zwyndas te befchouwen,met

cene ik weet niet' welke foort van verontwaar-

diginge tegensRAY, omdat die het beftaan van

Zwyndajjcn had durven in twyfel trekken.

Het verfchil tufichen deeze twee foorten van

een en liet zelfde geflacht zou hier in beftaan

,

„ dat de HondsdaJ]en 9
even gelyk de Honden

,

„ -vrngeren met nagelen zouden hebben ; terwyl

„ de ZwyndaJJen, even als de Zwynen , voorzien

„ zouden zyn van gefpleet&ne khauwen. De eer-

„ ften , voegde men hier by , waren van Neus en

„ Lyf gelyk een Hond ; de laaften van Snuit en

„ Lighaam ,
gelyk een Varken ; de Hondsdas

,

„ zeide men tot nog verdere bekrachtiging van

„ deezc onderfcheiding, aasde op lyken, kren-

„ gen en andere dergelyke fpyzen; de Zwyndas

„ integendeel op aardvruchten en wortelen der

„ planten." Maar
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Maar gants "opmerklyk is het , dat federtdeop-

gaavc of verzinninge van deeze tweederlye foor-

ten van Doffen, en niettegenftaande alle de ont-

dekkingen omtrent het Viervoetig Gedierte in de

tot dus verre bekende vier Werelddeelcn , noff

nooit ce-n eenig menfeh zoodanig cenen Zvoyndas

vernomen of gezien heeft.

Immers de figuur, welke Albrovandus
ons van zulk een dier geeft in zyn boek de Oua-

dn.f. fag. zó" , is de afbeelding van den Weft-

Indifchen Coan-Mondï van Marcgraaf, of Lotor

van Linnjeus , en , over het geheel , van een

fchepfel, het welk naar den Das niet zeer ge-

lykt.

Niet minder vreemd moet het allen opletten-

den voorkomen , dat daar nu ICempfer, inge-

volge van de zoo evengemelde ondetfeheidingé

tuifchen de twee foorten van Dafien, den Perfi-

ïianfchen Kaftaar voor eenen ZzvynJas groette en

optekende, dit zyn Dier ondertulfchen geene^s-

ffleetene khairxen , maar Vingeren mei Nage/enhad}

welke zeer kennelyke byzonderheid > zoowel als

des Kaftaar's by hem geboekte eigenfehap van op

Lyken te aazen, hem immers had moeten doenbe-

fluiten , dat fchepfel eerder voor eenen Honds- daii

voor een Zvoyndas aan te zien.

De Heer Ray had dan reden (en die reden blyfe

'er nog ) om het beftaan van Zuyndajpu wel dege-

lyk in twyfel te trekken , hoe vreemd ook

KiEMPFER' daar van ophoorde; zynde 'er onderde

VUÏ. Dekl. £b a vief-
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viervoetige Dieren maar édne enkele foort bckcncf

van Doffen , dewelken het dus in geenen deele

noüdig is , tot onderfcheidinge kwanswyze, den

bynaam of van Zwyn- of van Honds- te gecven '

v

.eyndc zoo wel Honds- als Zzvy ndas niets meer dan

een Dier der inbeeldingc.

By de aloude Griekfche Dierenbefchryveren

nu is deeze onze Das niet bekend : geen naam zelfs

daar van ontmoet men. De eeniglte, wien men

vermoeden zou konnen iets van den Das gerept

gehad te hebben, zou Galenus moeten geweeft

zyn ; die elders aangetekend heeft (*) , dat in de

Italiaanfche Provincie Lucanie zeker dier gevon-

den word, midden in tttjfchen den Beer en het Var-

ken; welke uitduiding, alzoo ons fchepfel in de

Griekfche taaie geenen naam had , zeer wel ftrookt

met het maakfel van den Das, die mede een in-

wooner van Italië bevonden word; zynde in den-

zelven vry veel van den Beer, en tellens ook niet

weinig van het Zwyn, naar 't uiterlyke te befpeu-

ren.

De meeiïen hebbén begreepen, dat niet on-

waarfchynlyk de benaaming van Das afkomftig

ware van het Hebreeuwfche woord tyTVft Thachas,

welke meening door de overcenkomfte van den

klank deezes woords met Taxus, Tachs , Daxs

en Das, gclyk de nieuwerwetfe Latynfche , de

Iloogduitfche , en Nedcrduitlche naamen van dit

dier

(*) Dt Alhnent. Facult. IN. i.
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4icr zyn,niet weinig fcheen gebÜlykt te worden.

Men heeft ook met de daad (miffchic&i door

deezen klank misleid) van het Hebreeuwfche Tha-

ciifm errnn lExod. xxv. s. xxxv. 23.

XXVI. 14. XXXVI. 19. XXXIX. 34; alsook

Itfumer: IV. 6. 8. 10. ia. 13. 14.] in onze overzet-

tingc Doffen gemaakt , fchoon fommigen derjood-

fche Meefteren door deezen Tbacbas een e foort'

yan Marter , of van bonte Fret, met welken de

Konynen worden gevangen , verftaan willen heb-

ben; beiden dieren, welken oneindig van den Das

vcrfchillen.

De eerfte, wien men naagaat den Latynfchen

naam vari Taxo of Taxus gebezigd te hebben om
onzen Das te betekenen , is de Schryver geweeft

van het Boek over de Wonderheden der H. Schrif-

tuure, 't welk onder de fehriften van Augusti-
nüs word gevonden , en, naar 't fchynt , voor

de zevende of achtfte Eeuvve niet is gefchreeven.

Ook zyn 'er geweeft, die reden meenden te

hebben om te twyfelen , of de andere Latynfche

naam j Me/es, met denwelken men gemeenelyk

onzen Das noemt, by de Ouden niet een geheel

ander dier, te weeten eenen Bonftig, betekend

hebbe (f) y en dus verkeerdelyk door de laatere

Schryveren aan den Das zy toegeëigend gewor-

den.

Nog is door fommigen aangemerkt* op dat de

naa.rU:

(t) S a l m a s 1 u 5 in Solinum. p. 1009.

VIII. Deel. Bb 3
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raam van Taxus en dus ook van Das niet bleef

worden aangezien als van Hebröeuwfche her-,

koomfte te zyn 3 dat men den oorfprong. van dien

naam moeftafleiden uit het Franlchj hebbende Isi-

dorus aangetekend ("*), dat Sfek in die taaie

Taxca genoemd wierd, waarvan daan men-ligte-

lyk aan ons dier den naam van Taxa en Taxus, en

vervolgends ook van Tucht en Daxs , gegeeven

heeft, als zweemendc dit fchepfel in lyisformaat

en fpekachtige vetheid al vry wat naar een Var-

ken.

Dit gevoelen in zyne waarde laatcndc, moet

het ondertullciicn aan een' iegelyk van meerder

belang voorkoomen , te vernoemen, dat

i. Voor eerjïin alle die vooraangeroerde fchrif-

tuurplaatfen , in dewelken van T>affenpeÜen. word

gefprooken , volgends onze vertaaüiig, frTVi T/ja*

chas van ouds genoomen is geweeft , niet voor den

naam van een gedierte , maar van eene koliur. Tot

aandrang van welk gevoelen men tegen de op-

vatting van de laaterejoodfchc Rabbynen hetGe-

zach flellen kan der Oudile Bybeltolken. -Zoo

hebben, by voorbeeld, de Griekscije O ver-

zet-

(*) Origtnum. L. XX. V. 2.

Cf) In de Griekfche Overzetting (laat, fcely'fc nok in de

oude Lacynfche , voor \®*~[ , Difon , zuyu.^^ en Pygargusv .

inet welken naam , fchoon anders eene fooi t van Arend be-

tekenende, de Ouden echter ook een der Viervoetige Die-

ren van het Herten- of Bokken gefkcht genoemd gehad

hebben. Voor dat Hébreeuwfche Dijen hebben anderen

in
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zetters in de opgemelde plaatfen in ftcé van

Dajjetrcellen ,^f ?u«
1* iaethhud 9

d.i. hyacmthverwt-

<re of Vicletkoletirige Vellen : Aquila en Symmachus

'{temmen hier mede genoegzaam overeen : fommi-

gc Vertaalingcn hebben fipttatii» A-sTr^M^é».-/. , d. i.

vuurkoiei.rige of rosgloeijende vellen \ anderen heb-

ben het overgezet door Hemelsllaouwe; fommigen

door zzvarte; fommigen door Purpere Vellen.

1. Ten anderen vale ook aan te merken , dat

in Deutenn. XIV. 5. Pn Difon , zeer verkeerde-

lyk doorDdjis overgezet. Hadden onze vertaa-

Iers het Dier zelf beter gekend , zy zouden het

zelve niet onder de Reine, en tot Spyzc aan Ifraël

door denHeeretoegeftaane Vicrvoctigen genoemd

hebben. Zeer waarfchynlyk wierd by de He-

breeuwen door Difon de Tragelaphus d. i. het

Brandhert, een mede Inwooner van Syrië en Pales-

tina 9
betekend (f).

Das-

m het Latyn Barna', maar onbekend is het , welke foort

van Bok of Herx onder den naam van Dama wierd ver-

Haan by de Ouden; ten z/ men dien naam (gelyk niet

onwaarfchynlyk is) voor den oorfprong van hec Dam der

lloogduitfchen neemende , de Dama onderftel Ie het gerioeg

bekende Damhert tezyn. Deeze foort nuverfchilt merke-

lykvan den Pygargus der Ouden , welken men voor den Tra-

gelapbus der Au&euren , «lat is het Brandbert, heeft te hou-

den. Hoe hetzy, onvergeeflyk is het, dat men ooit van

deezen Difon, Pygargus of Dama , ecnen Das gemaakt

hebbe: En ten uiterften is het te verwonderen, dat onze

Nederduitfche Overzetters, zoo menigmaalen t»nn Tba-

cbas vertaalende dGor Das, voor Difon ook al den zei f-

VIII. Deel. BM den
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"Doffen , inderdaad , zoo als wy hier befchry-

ven, koomcnalzoo weinig tot geoorloofde en rei-

ne Spyzevoor Ifraël ; als hunne Vellen tot qqw dek-

kleed over de Arke der Getuigen'tJJe te pas : zy zyn

Onreine, geenszins Herkaauwende , en veel van

Infekten leevende dieren. En al ware dit niet

zoo, hoe toch zouden, om de waarheid te zeggen,

de kinderen Ifraèls in de Woetleine Doffen in die

hoeveelheid bekoomen hebben , daar deeze Dieren

nooit voor inwoonderen of van Egypten, of van

Arab'te, ofvan Idumea, zyn bekend geweeft?

Men maakt wel in onze Nederduitfche over-

zettinge , in Ezech. XVI. 10 van het voetbe-

kleedfel van des Heerc Bruid, jferufalem , Jchoe-

nen van Daffenvellen ; maar welke zonderlinge fraai-

heid (leekt 'er toch in eene Daffenhuid, om die,

onder andere merkwaardige Koftbaacheden en uit-

(leekend opficrfel te verheffen? Immers altoos zyn

tot geheel ander bekleedfel, tot geheel andere ein-

den, dan tot pracht en opfehik, de Huiden der

Daffen gebezigd geweeft ; als dcwelken noch door

aansenaame zachtheid van haair , noch door fchoon-

heid van bont, noch door fynheid van leder, noch

door ongemeenheid uitmunten ; maar recht inte-

gendeel , borftelachtig van haair, ftyf en wreed

van

/

den naam van Das geftcld hebben. Of kenden zy, of

iemand andeis in de gantfe wereld, tweederlyi Dasdie-

ren, het eene rein en tot het gezinder Herten, het ande-

re onrein en tot een gants ander gedacht behoorende,-het

.... een-
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van vacht, onaangenaam van koleur, enzwooru
achtig hard en dik van vel zyn. Men bekleedde

?er hierom oudstyds der Soldaaten pylkokerenen

fehilden mede, en maakte 'er Ranfels van voor dé

landlieden , en Halsbanden voor de honden ; ge-

bruikende dezelven oök tot verfcheidène Hukken

van de Paardetuigen , en toe dergelyke onedele

en ruuwe einden meer; zoodat men eigenlyksv:-

fchoeid u zyn met Da'Jenvellen voor niets minder

dan voor vry wat byzonders of koftbaars , en eer-

der voor de dracht van eene grove en arme Boe-

rin uit de Noordelyker Werelddeelen , dan van

cenc gants fchoon gefierde en prachtige Bruid of

Koninginne van het Oofteii , zou hebben aan te

zien. ' Van meerder fieraadnu, in oude da-

gen 9 zal geoordeeld moeten worden een ftel

fchoenen van fyn purper- Violet- of blaauwgeverwd

leder ; in het vervaardigen van welk al van ouds

de Oofterlingen vermaard ge weeft zyn. Ook kan.

een iegelyk veel beter denkbeeld maaken van zoo-

danig een fraai gekoleurd Lederen Overkleedfél

over de Arke, dan dar. hy zig hier een dek van

VaJJenvellen verbeelden zou, om hunne Onreinheid

immers, al waren zy in genoegzaam aantal voor

de hand geweeft , door den God van Ifraél tot

geen

eene herkaauwende en met gefpleetene voeten , het ande-
re niet herkaauwende en met zeer lang genagelde Bee-
rènklaauwenj? .

VIJI. Deel. Bb %
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tot geen bekleedfel van zyn Heiligdom te ver-

kiezen.

II. Dit dus wegens de naamen van onzen

Das hebbende aangetekend
, gaan wy voort tot

deszelfs Befchryvingc.

Wat zyn innerlyke gefïeltems belangt, zoover-

re die by ontleding is opengelegd en gebleeken,

ontflaan wyonsligtclyk van de moeite om deswe-

ge iet te melden; daar een iegelyk, die des nieuws-

gierig is, Big genoeg voldaan kan vinden zoo met

het kort bericht van de door Ray befchreevcne

byzonderheden (*), als voo'rnaamelyk ook met

de waarncemingen vanj. deMuralto (f), wyd-
loopiger voorgemeld in de ftul;ken van de Duit»

fche Natuur Onderzoekeren ter hier onderaange-

weezcneplaatfe. Lieverzeg ik ,dat de Dashei ver-

moogen bezit van zynehuidte kunnen uitzetten en

opfpannen; van het welk hy zich niet nalaat te be-

dienen zo menigmaal hy, in het naauw gebracht,

met den eerften aanval der jachthonden ofdefiok-

ken der jaageren te worftelen heeft ,keerende hy

daar mede de kracht af en ftuitende den indruk

van dezelven ; en naardien Pliniüs deeze merk-

waardige byzonderheid mede aangetekendheeft

,

wegens het dier 9 aan het welk de naam van Me-

les isgegeeven,zoo mag zy, onder anderen, ook

dien-

(*) Ray Synops. Anim. Qjiadrup.p. 186.

(f) Miscellan. Cur. Natura Curioforum, Dec. II. i636.

Obf. XXXII. pag. 55.



EN AFGEBEELD. 379

dienen tot beveiliging , dat door den Me/es van

Plimus de Das, en niet de Bonjlng, gelyk Sal-

masius wilde , vcrftaan is geworden; hebbende de

Bonfmg zoodaanig een vermogen niet.

Met dien naam van Me/es heeft de alomberocni-

de Heer Linjnjeüs, in zyn Hervormd Syjlema Na-

tura 9
in acht genomen , dat aan ons dier, vol-

gends de Kenmerken van onderfchciding, êcne-

plaats geweezen is in de Orde der Wilde Dieren,

en dat het t'huisgebracht is tot het Gedacht der

Beeren.

Deezen naamentlyk hebben de bovetirVoortan-

den uitgehold , en hun tnannelyk lid is geftyfddoor

een bochtig of krom been; en dewyl onze Das

die kenmerken draagt ,fprak het als van zelfs, dat

men hem (\\Qt Beursje onder den Staart niet in

aanmerking genomen wordende, om hem deswe-

ge uittezonderen;) vooreene foort van Beer had

aan te zien.

Dit was ook 't naafte geflacht waartoe de alge.

hecle uiterlyke figuur hem wees; 't zy men op

het formaat van zynen omtrent driekantigen Kop,

of op de gedaante van het Lyf, of op het fatzoen

en maakfel van zyne Pooien, Vingeren en Nage-

len, of mede op de Ooren, en den -vooruitliaan-

den Neus, zyne opmerking nam.

Maar hoe naa ook de Das in alle deeze opzich-

ten aan het maakfel van den Bwkoome, zyne

Kokur echter wykt niet alleen van dat gedierte

VIII. Deee. af,
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af, maar fchynt zelfs in 't geheel wel eene uitzon^

dering op den gemeenen regel. Want daar de

Natuur anders omtrent in genoegzaam alleViervoc-

tige Dieren van meer dan éénekoleurin acht ge-

nomen heeft , dat dezelven ligter en helderder

op het Onder- dan op het BovenJyfzyn, daarvindc

men den Das integendeel helderft van bovenlyf

,

en onder op den buik genoegzaam zwart: aan

welke byzonderheid by by het eerfte voorkoomen

niet minder is te kennen dan aan de twee zwarte

Streepen, welken hem, in 't lang van den Kop,
van even boven den neus af, over de Oogen

1

en Ooren heenloopen , en zeer geweldig afftce-

ken.

Want zyne overige Huid na het vuil getherwi-

ge trekkende, zoo is ds Kop daarentegen , op de

Wangen en vlak van vooren, genoegzaam zuiver

w/V, zoodat die evengemelde zwarte Streepen het

dier vertoonen als gemaskerd of met een gefchil-

d'crd aangezicht.

Kort gedrongen , rondachtig en dik , en van

de grootte van een Speenvarken, is het Lighaam

van den Das ; bekleed met jïyfhaair als torjiekn
i

. van koleur gelyk doorgaands onze varkens, d. i.

gsclachig ; welke koleur ( nergens dan op den

rug, en aldaar llegts hier en daar met een enkel

zwart haairtje afgezet) van vooren by de fchou-

deren , en laag op de zyden , afneemt en over-

gaat in zwart:

' Gelyk ook de Pcoten en vyfv'mger'tge Voeten zyn

ge-
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gewapend met zeer lange, zwarte, krom omge-

boogene, en zeer fcherpe Nagelen ^ die aan de

Voorvoeten langer uitfteeken dan aan de vingeren

der Achtervoeten. Meer naakt ± en met eene ge-

rimpelde en dikke huid overkleed, dan ruighaai-

rig , bevond ik aan myn voorwerp alle deeze^oö-

un\ dewelken naar evenredigheid van het lig-

haam zeer fterk gefpierd en kort waren.

De Staart was kort en met haairen bezet /lan-

ger dan op de vacht van 't dier , maar van de zelf*

de vuilgeele koleur.

De Ooren zyn kort en rondachtig.

De Oogen zyn klein , en naar het rofle trek-

kende.

De Neus , die vry breed is , ftak een weinig

vooruit.

Of het aan de jeugdigheid, of aan den ouder-

dom van dit voorwerp toe te fchryven ware, dat

ik deszelfs bovenhaair zoo niet ten deele donker

bruin of zwart, ten deele geel bevond, dat het

mengfel van die twee koleuren eene foort van

Orys uitmaakte 3 om welke de Engelfchen ook

den naam van a Gray, d. i. ten Grysdier, aan on-

zen Dtf.rgeeven , kan ik met geene zekerheid be-

paalen.

Dit wel) dat deeze Das kort onder zynen

Staart de Opening , afzonderlyk van die der ont-

laltinge , had, welke na binnen niet doorgaat,

maar zig tot een ondiep Beursje formeert , het

welk van binnen met haair bekleed was , en in

VIII. Deel. het
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het welk onS dier, geduurende een gedeelte van

den winter, in zynen Slaaptyd, bevonden word

met zynen Neus te liggen ademen.

Gelyk de Heer Ray (*),by de Ontleding van

den Das, in 'c winterfiüzoen , eene witte zelf-

itandighcid in dit Beurs/e vond, niet kwalyfczwee-

mende naar verbreizelde kalfsherfenen ; zoo ont-

dekte hy ook, by 't openen van de maag , die

vry groot was, in dezelve eene menigte van Tor-

ren en andere Injehen, vermengd met wortelen,

zoo hem toefcheen , van grasplanten.

Op 't een en ander van deeze fchepfelen , aaft

naamentlyk de Das, zoowel als op Konynen, de-

welken hy , by den dag zig fchuilhoudende, by

den nacht of beloert en overvalt op hunnen weg,

of uit de aarde delft; zoodat tot zynen Levens-

ftaat de algoede Voorzienigheid hem toegeruO:

heeft op de bekwaamde wyze: want, om nu tot

de Huishouding en eenige andere Byzonderheden

van dit gedierte voort te gaan

;

III. Welk maakfel van Voeten en Vingeren,

welk geitel van Nagelen, kan gepafter zyn , dan

dat van ons Dier, om in den grond met krachten

gezwindheid te graaven ?

De Das is niets minder dan een Hardlooper:

Maar hoe vaardig kan hy niettemin een voornaam

gedeelte bemachtigen van zyn voedfel, 't zy in

het

(*)Ray Synops. Amm. Quadrup.p. 186, 187.
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het grypen van 'tKonyn ,en in 't onflaakbaar vaft-

houden van hetzelve , door middel van zync fter-

ke pooten en lange Nagelen ; die hier , het gebrek

aan gezwindheid vergoedende, al 't leevendigaas

welke hem ten prooije valt,in gewille verzekering

neemen ; het zy in 't uitkammen der lnjekten en

Torren van tuffchen de ruigte diehenfchuil maakt;

het zy in 't uhhkelen van de wortelen der plan-

ten, die, met vuilnis en fteenen verwerd, hem
niet zouden konnen dienen ; het zy in het byeen-

fchraapett en Jamtnharken van grootere en kleine

veldvruchten tot zynen Winter voorraad (*) ,al-

zoo hy een gedeelte van dat faizoen moet waa-
ken, in het welke alles bevroozen en verftorven

zynde , noch Infekten , noch Wortels , noch.

Ooft, voor handen zyn , en in den grond zeer,

weinig of niet te delven valt na de Konynen of
Aardvruchten. Geduurende de voorwinter geflaa-

pen hebbende, koomt aan ons dier, het weikan-
ders van honger zou moeten vergaan , zyne by-
eengehaalde provifie zeer merkelyk te baat ; naa-

dat het nu den voorraad van zyn eigen fmeer s

op welken het in den flaap te teeren lag, (totbe-
fpaaringe van het magazyn ) heeft uitgeput. Zoo-
draa de Infekten tegen het begin van den winter
verdweenen zyn , begint de Slaaptyd, en geduu-
rende dezelve Cgelyk hem de jaagers meermaalen

al-

(*) Corradit Latbyrim in Hyemtm, zegt Liniueus : ,, Hy
harkt Aardakeren by een, tegen den Winter".

VIII. De ei..
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alzoo vinden ) legt de D^-mct zynenfnuitin het

Beursje gedraaid, waarvan hier voor gefprooken

is: dan verfchaft hem die witte zelflïandigheid

het middel, van beftaan a door inademing hem voe-

dende; gelyk ook aan den op' éénenhoop zeer net

byeen geharkten en nog onaangeroerden voorraad

in de wooning van den Das, zeer kennelyk te

zien is.

Kort voor den aanvang van dien flaaptyd , wan-:

neer ons dier geduurende de zomer en' herfft vol

op gehad heeft van alles , te veel verflindende

naar maate van zyne logheid , is de Das uitftee-

kende vet geworden , en zyn Beursje berftends vol

van fmeer ; als wanneer hy ter flachtingè toebe-

reid ,
jin Italië en Dtiitfchland van veelen met fmaak

gegeeten word. Zyne Vetheid is alzoo ten Ipreek-

woord geworden by de Latynen , die, naar de

aanmerking van.fommigen , aan hem den voorver-

haalden naam van Meles gaven , omdat hy ook een

zeer groot liefhebber van Mei, d. i. Honig, word

bevonden. Zeker is het (of dit ietwes ter ftaa-

vinge hier van deede ) dat in fommigen onzer

Provintien de Das in die ftreeken meeft word ver-

nomen , alwaar men veele Byèn houdt. .

Weetens waardig is het voor 't overige, dat

bynaa geene dieren zoo gezwind als de Doffen

zyn in 't maaken van cene Legerftee. Zy zyn

machtige Mineurs, en helpen eikanderen indeezen

arbeid , een ander graaft ,een ander dient ten ry-

Uiig, eri anderen zyn fleepers. Zy werken de

los-
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losgcwroetene aarde met hunne pooten opheton-

derlyf van eenen makker die tot dat einde op zy-

nen rug ligt ; en deeze, zoo belaaden , word van

de overigen na buiten gezeuld. Dit word her-

vat, zoolang, tot dat de woonplaats haare noodi*

ge ruimte beeft.

Die wooning ftrekt meeftal tot een' legerftee

voor meer dan éénen Das', neemende alle de be-

wooners, meer of min in getale, altoos ftandvas-

tig deeze wet van zindlykheid in acht , dat zy

,

buiten het hol , zig op eene en dezelfde plaats van

hunne vuiligheid ontladen gaan.

Eene zindlykheid , van welke zig de looze Vos
9

die altoos in een's ander's vvooning kruipt, zig

wonder wel bedient tot ftooring van de Doffen.

Doodelyk afkeerig zyn deezen van den flank van

't Voflenvuil; en de Vos is niet minder gezet op

eene legerftee der Doffen ; omdat zy doorgaands

ruim en welgcleegen is, in 't midden van kony-

nen en van ander aas, dat van zyn' gading is. Hy
doet dan ter verjaaglnge van den Das zyn gevoeg

aan 't hol waar in hy zin heeft; of vind hy by ge-

leegenheid het zelve ledig, daar de bewooners op

roof zyn uitgegaan, dan betrekt hy het terftond

,

vervullende het met zynen viezen ftank door het

te bezyken en te bevuilen.

Snelheid in 't ontloopen van zyne vervolgeren

ontbreekt den Das wel ; maar niet minder dart

eene gereede prooi is hy hierom voor zyne aan-

valleren ; tegens dewelken hy, op zynen rug

VIII. Deel. Cc nc-
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nederliggende, zig ten moedigften verweert met

zynefcherpe Tanden en niet minder geduchte Na-

gelen ; keerende met flaan en byten den machtig-

ftcn hond af die zig in gevecht aan hem durft

waagen.

Men heeft het lang daar voor gehouden, dat de

Beet van 't dier venynig en doodlyk was ; en moog-

lyk is men in dit begrip geraakt door de aanmer-

king , dat de Doffen veel op allerlye lnfekten aas-

den, dewelken men voor venynig houdende te

ligter onderftelde , hun gift medetedeelen aan het

tandengeflel van deeze dieren. Maar niets waar-

achtigs is 'er ondertuffchen aan deeze overlevering.

De Beet van den Das is in zig zelf niet venyniger

of doodlyker dan die van eenen Beer of Hond.'

Daar hy recht treft maakt hy zekerlyk zeer groo-

te wonden , naar reden van zyne kloeke en fcher-

pe tanden (f)"» maar komt men fpoedig het ver-

wonde deel te hulpe , zo faalt de geneezing niet

,

gelyk aan fommige jaageren en aan vcele honden ,

die in 't geval geweeft zyn , buiten alle tegenfpraak

beveftigd word.

(f)Hy heeft zes boven-Voortanden die na binnenuitge-

hcld zyn : ook zes beneden Voortanden ; twee langere

Zyd tanden. Zyne Slag-tanden ftaan op zig zelf en zyn

Kegelachtig: naaft aan deezen volgen terftondvyfKiezen.

tN.

PRAK-
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Hoogleeraar der Geneeskunde op de , Univerjiteit

van Got tingen, Lid van de Room/eb Kei-

%erl. Konihglyk Sweedfche en Keurvor*
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('q>wcftifcfctó SKnwral ©pfïem/ «itnwjfm vort Rud. Aug,
Vogel. lcmi& 1762.

)

Uittrekzel door zyn Ed. zelf gemaakt.

DE Mineralogie ftaat met de Chymie in een

zo naauw verband j dat niemand een goed

Scheidkundige kan worden, wien eene grondige

Kennis der FoJJiJia ontbreekt, en, aan den ande-

ren kant
5

zal niemand ver komen in de Kennis

der Mineraalen , die geen goede gronden gelegd

heeft in de Scheidkunde. Derhalve zal men het

geenszins kunnen afkeuren , dat ik by myne Oe-
feningen in de Scheidkunde ook het Veld der Mi-

VIII. Deel. Ces ne-
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reraalen heb ondernomen te bouwen : maar mcra

zal veeleer deezen Arbeid aanmerken als tot myn

Beroep behoorende, en, dit zo zynde , heb

ik geen reden om verfchooning te vraagen aan de

geleerde Wereld, dat ik een Samenftel der Delf-

lioffen te berde breng.

Daar is wel niets ügter dan een Leerboek te

fchryven , doch tevens is 'er ook , in zekere op-

zigten , niets zwaarder. Als men alleen maar

fchry ft, om het getal der Leerboeken te vergroo-«

ten , zo kan men ligtelyk uit een paar derzelven,

dié men voot zig legt, een nieuw maaken; maar

zo men 't oogmerk heeft, om de Stoffen volle-

diger te verhandelen', dan tot dus verre gefchied

is •, inzonderheid ook om iets nieuws te zeggen, de

denkbeelden der Geleerden te toetzen , het waare

Iran het inbeeldige en valfche te onderfcheideft,

en de kennis der Dingen op te helderen ; zo is

'er zekerlyk niets zwaarder, dan zulk een Leer-

boek op te (tellen.

Ik heb, in het bearbeiden van dit Samenftel

der Mineraalen , my alle deeze Oogmerken

voorgefteld , en hope dezelven , ten minfte ee-

nigermaate, bereikt te hebben.

De volkomenheid van dit Werk beftaat daar

in, dat ik, in de eerfte plaats, alles, wat tot de

Natuurlyke Hiftorievan een Ding behoort, kor-

telyk te famengevoegd : ten anderen verfcheide,

tot nog toe overgeflagene Delfftoffen befchree-

vèn : ten derden in alle opzigten , zo veel het

moog-
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jïiooglykis geweeft, van de verbeteringen, door

geleerde Mannen daar aan .toegebragc ,. myn- ge-

bruikgemaakt: ten vierden van de gewigtiglte

Produkten 3 uit het Ryk ..der Mineraalen , een ge-

noegzaam Berigt medegedeeld: ten vyfden en

laatftelykby de Ertfen een aan\yyzing,ten decle

hoe zy gegraven en toebereid, ten deele hoe zy

getoetft en goedgekeurd worden ,
gegeven heb.

En, uit hoofde van dit.laatfte, heb ik aan dit

Samenflel der Mimraakn den tot nog toe onge-

woonen bynaam van Prctktikaal gegeven.

Het nieuwe, dat ik gezegd heb , beftaat voor-

naamelyk daarin, dat ik de tot dus verre aange-

komen fchikkingen der.Zaakendikwils veranderd,

zekere Kentekenen om dezelven te onderfchei-

iden vaftgefteld , de zonder noodzaake vermeer-

derde Geflagten te famen getrokken , en daaren-

tegen ook de Klaffen fomtyds uitgebreid en de

denkbeelden der Geleerden ter toets gebragt heb.

De Kennis der Delfftofien heb ik ook hier door

getragt op te helderen, dat ik niet een enkel Mid-

del tot derzelver Onderfcheiding gebruikt , maar

dan eens op Empyrifche , dan eens op piiymifche

en inwendige Merktekenen, naar dat het zig beö:

voegde
, gezien en daar uit de Cbaracferes der Fos-

fil'ta opgemaakt heb \ waar over ik my |n de Voor-

reden omftandiger heb uitgelaten.

Eene louter EmpyrlfcbebeMiryving en verdee-

ling der Delfftofien is ten hoogfte onvolkomen en

verleidelyk. De Praktikaale, daarentegen, gaap

¥111. Deel. Cc 3 veel
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veel zekerer. Want het uiterlyke aanzien de?

FoJJilia is dikwils gantfch wiffelvaliig en fomtyds

ook in eenerley foort van Lighaamen zeer ver-

fchillende: ja de befchryvingen zyn dikwils zoe-

lendig, dat men niets duidelyks, vooral ten op-

zigt van Lighaamen , die naa met elkander over-

eenkomen , daar in kan vinden ; of fchoon zy zeer

omttandig zyn in uitdrukkingen. De Praktikaah.

bepaaling, daarentegen , is , boven en behalve

haare kortheid, dewyl zy door een enkele inwen-

dige Eigenfchap een Lighaam van honderd ande-

ren onderfcheidt , vertrouwelyk en grondig. Ik

verwerp , egter , in deezen , de Empyrifche kun-

digheid niet t'eenemaal: men kan dezelve niet o-

veral miffen , maar moet dezelve tot behulp ge-

bruiken, wanneer de inwendige famenftelling der

Mineraalen, onbekend ofzeer moeijelyknatefpoo-

ren is; of ook, als de uitwendige Merktekenen

toereikende zyn, om een Lighaam daar door te

kennen '; en , in dat Qeval
,

geef ik haar zelfs

altyd den voorrang boven de Praktikaale bepaa-

ling.

Men mag, ondertuffchen , te werk gaan, hoe

men wil; nooit zal men een regt Natuurlyk Sa-

menftel der DelfftofFen tot ftand brengen. De
Natuur bemint hier , zo wel als in andere Din-

gen , de Afwegen , en aan menigvuldige Lighaa-

men ontbreeken zo wel in- als uitwendige be-

gryplyke en bepaalde Merktekenen : waardoor

men genoodzaakt wordt , om zodanigen op te

zoc-
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ken, die minder volkomen zyn. Zekere Lighaa-

men komen als Middelftoffente voorfchyn,diezo

wel tot het een als tot het andere kunnen betrok-

ken worden, doch nergens hunne plaats met vol

regt bekleeden. In een woord , het gaat mee

de Samen [ielzeis der Delfitoffen even als met die

der Planten; 'er blyven overal gaapingen over.

Ik moeft , egter , van de Voorrede tot het

"Werk zelf komen. De Aarden maakeri daarin

het begin, die ik in Kleijige, Kalkigc, Keifeli-

ge, Mergelige , Selenitifche , Talkige, Glim-

merige, Brandbaare, Zoutige , Metaalifche en

genieene Aarde verdeel.

Daar op volgen de Steenen, die om verfchei-

de redenen van de Aarden afgezonderd en onder-,

fcheiden worden in Kleijige, Kalkagtige, Mer-

gelagtige, Selenitifche, Vuurflag-Steenen ,Ley-

agtige, Eladerige, Vezelagtige, Zoutige, Me-
taalifche, Smeltbaareen Rots-Steenen.

De Versteende Zaaken volgen, natuurlyker

wyzc , aanftonds op de Steenen , welker aange-

nomene Verdeeling ik volkomelyk behoqdenheb,

alzo dezelve ongedwongen is.

Omtrent de Zouten, die vervolgens worden

befchreeven,hebik my genoodzaakt gezien ande-

re Ondcrfcheidingen te maaken, en dezelven te

verdeelen in de volgende vyf Klaffen :.te weeten

;

famentrekkende
,

gelyk Vitriool en Aluin; Zou-

ten die in 't Vuur vloeijen, en wel, wederom,

of daar in vloeibaar blyven, gelyk Salpeter en bit-

VIII. Deel. Cc 4 ter
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ter Bron-Zout, of tot Glas worden
,
gclyk Tin-

kal; Zouten die in 't Vuur hard blyven, gelyfc

het Zee • of Keuken-Zout ; Zouten die daar in

vervliegen, gclyk Armoniak, Pis-Zout en Rot-

tekruid; Zouten, eindclyk, die Loogagtigzyn,

Perfiaanfch , Kalk, Kryt-Zout en die met Zuu-

ren zyn vermengd.

De Br.andba.are Lighaamen , die myns oor-

deels tot nog toe ook niet Syftematifch genoeg zyn

verdeeld geworden, heb ik onder twee hoofd-

Klaffen gebragt , waar van de eerfte de genen

bevat die Zwavclig, de andere de genen die Jc-

denly/nagttg zyn , welke laatften wederom in vloei*

baare en vafte, en deeze in Zuivere Bitumen , of

met Bitumen doordrongene Aarden en Stecnen

verdeeld worden.

Het Befluit maaken de eigentlyke Mine:iaa-

len , of Metaalen en halve Metaaien, benevens

4e Platina del Pintouit.

Ik zal nu ook van de byzonderc Onderfchci-

dingen iets zeggen. Het is zeer moeielyk , in de

Aarden eenig Merkteken te vinden, waar door

dezelven van andere Min craalifche Lighaamen on-

derfcheiden worden. De onvoldoende befchry-

vingen , welken 'er de Mineralogiften tot dus ver-

re van gegeven hebben , bewyzen zulks ten vol-

len. Ik vind geen andere algemecne Eigenlchap

in dezelven, dan dat het zulke Delfftoffen zyn,

die zig Ügtelyk laaten fyn wryven of met een

Mes fchraapen. Andere Eigenfchappen , die men

'er
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'er aan toefchryft , hebben zy niet byzonder, of

dezelven zyn niet aan alle Aarden gemeen. Dé
Onderfcheiding, afgeleid van haare Natuur en Sa-

menftelling , is de befte en zekerfte. Wanneer nu

de bepaaling aangenomen wordt , dat alle ligt

wryfbaare Lighaamen Aarde zyn, zo moeten in

deeze Klaffe verfcheide Delffloffen géplaatfc wor-

de, welken men voorheen onder de Mineraalen,

Zouten en Jodenlym geteld hadt; temeer, de-

wyl iedereen , wanneer hy ze maar ziet, 'er den

naam aan geeft van Aarden.

• In het KZ?y-Geflngt plaats ikdegemeene Kley,

Leem, Py'pen- en Porfelein-Aarde, Vollers-Aar-

de, Mergel en Tripel ; als zynde zodanige foor-

ten, die zig op een byzondere wyze, en wel

voornaamelyk ten aanzien van haar gebruik of

haare legplaats, van elkander onderfcheiden. '

Degemeene Kley wordt daar door gemerkce-

kend, dat dezelve door branden 3 in fterk Vuur,

rood wordt. Dezelve is altoos met een weini»;

Zand , en fomtyds ook met eene Kalk-Aarde ver-

mengd. Alle gemeen e Kley is niet tot Pottebak-

kers-Werk dienftig,en de gene die wy hier heb-

ben, is van dien aart: waarvan geen andere re-

den kan gegeven worden ,dan dat die eeneKalk-

Aarde in zig heeft 3 welke door de Hitte uitzwelt

en de 'Vaten doet barften.' Ik heb dit meermaa-

len aanDekfels gezien, welken ik, op deSmeltpan,

van onze Kley had laaten maaken. Als die

ïiaauwlyks eenmaal waren gebruikt , wierd ik aan

VIII. Deel. Cc 5 de
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buitenfte Oppervlakte eenige dunne blaadjes vat}

de Kley gewaar, welken los geraakt waren , en,

wanneer ik die 'er afttiet , vond ik een klein,

klompje Kalk-Aarde daar onder. Ik heb ook van

die Kley een klein draagbaar Smeltibrnuis , met

een tamelyk dikke Kap, als mede een Pyp op een

Reverbereer-Oven, laaten maaken ; doch die

fprongen., insgelyks, by het eerde gebruik aan

ftukken , en daar kwamen ook wel haalt fcheuren

in 't Fornuis.

De fyne Kleijen , welke eene Kleur zy ook

hebben mogen , zyn eigentlyk die genen, daar

men den naam aan geeft van Bolus. Deeze, nu,

moeten in 't Vuur noodwendig rood branden, in-

dien men een bepaald begrip , waar aan het tot

nog toe gemankeerd heeft , daarvan hebben wil.

Want een Bolus daar door aan te duiden , dat

het een Medicinaale Kley zy, is, behalve het

louter willekeurige Gebruik, een zeer onbepaald

en onzeker Kenmerk. Even zo weinig kan , de

fynheid en vettigheid op 't Gevoel , tot bepaa-

ling (trekken van een Bolus : want indien dit,

volgens het oordeel der"Mineralogiften , het Merk-

teken daar van moeite zyn , dan verwondert het

my zeer , waarom men 'er ook de Vollers- en

Porfelein-Aarde niet onder geteld hebbe.

Tuffchen Leem en Gezegelde Aarde is geen

ander verfchil 3 dan dat de laatfte meer Kleijige

deelen bezit.

Pypen- Aarde onderfcheidt zig van andere

Kleijen
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JCleijen , daardoor , dat dezelve haare witte

Kleur in 't Vuur behoudt. Hoe men daar van

Tabaks-Pypen niaake wordt kortelyk verhaald.

Porfelein-Aarde is een allerfynfte , witte qf

ligtgraauwe Kley ; ten aanzien der famenftelling

geheel zuiver of met een weinigje Kalk -Aarde

vermengd, en van deeze laatfte foort is de Saxi.

fche en Boheemfche : de Brunswykfche, daaren-

tegen, geeft geen teken van eenige Kalkagtige

zelfftandigheid^, Het waare begrip van Porfelein

wordt daar nevens opgehelderd.

Omtrent de deugd der Vollers-Aarde komt het

meer aan op de fynheid
?
dan op de bymenging

van Alkali of Loogzout , en de Ondervinding

wederlegt volkomelyk het' denkbeeld , dat de

zulken, die met Zuuren Qpbruifchen, tot Vollen

dienftig zyn. Op de Engelfche Vollers - Aarde

kunnen de genen, die dit Denkbeeld voorftaan,

zig niet beroepen ; alzo de Getuigeniflen , dat de

dezelve Alkalifch zy , elkander tegenfpreeken.

Ik vind geen reden , om het een niet zo wel als

't andere toe te ftaan; want daar kunnen zeer wel

tweederley foorten van die Aarde zyn , waar van

de eene met Zuuren opbruifcht de andere niet

;

gelyk zy ook , inderdaad , op twee byzondere

plaatfen gegraven worden. De beroemde Heer
Doktor Ludwig zou ons hier in het befte Licht

kunnen geeven ,of dit vermoeden gegrond zy ; in-

dien hy van de Soorten , die uit beiderley plaat-

fen in het Koninglyke Kabinet van Natuurlyke

VIII. Deel. Zaa-
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Zaaleen te Dresden bewaard worden, iets tot een

kleine onderzoeking geliefde te vraagen. Wierd
men , nu , deeze tegenftrydige Eigenfchappen

aan die Aarden gewaar / zo zou men, aangezien

zy tot eenerley Oogmerk gebruikt worden , hec

beroepen op eene Alkalifchc natuur , als de

vermoede grond van eene byzondere bekwaam-

heid der Vollers-Aarden tot dat Gebruik, te lig-

ler kunnen laaten vaaren , al kwam die aan eeni-

gen nog zo waarfchynlyk voor.

De Benzigeróder Talk -Aarde , de Eckarts-

bergfche , die in de Lugt blaauw wordt , eene

dergelyke Silefifche , en eene welriekende Bitu-

hiineufe Aarde , zyn hier niet 3 gelyk in veele

Mineraal-Stelzels uitgelaten. De Tripel is maar

een fafnengeftelde Kley-Aarde.

Men fchynt niet regt te kunnen weeten , wat

eigentlyk de bakkende en kleverige zelfftandi'gheid

in de Kley mogt zyn. Waarfchynlyk is dezelve

van Ontfteekbaafe natuur; niet zo zeer, dewyl

de Scheidkundige Proef , (*) die vanden Heer'

Eller is bygebragt , wy daar van overtuigde :

( want die is , wanneer zy ook gelukt , dat de

Heer Pott ontkent, en ik hun befliflen laat, nog

veele bedenklykheden onderworpen:) maar om
dat de Kley de Metaalifche Kalken ten deele re-

du-

(*) [Vergelyk dien aangaande het VII. Deel bladz. 113

deezcr Verhandelingen, alwaar de oorfprong der Kley aa^

lvey»
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duceert , en zig niet zelden Zwavelkiefen daar in

openbaaren.

ï)e Kleijen fcbynen ooripronglyke Aarden tè

zyn. 't Gevoelen van den HeerDEBuFFON, dat de

Kley uit vernield Zand voortkome, is tenhoog-

fte onwaarfchynlyk; dewyl men in 't diepfte des

Aardryks, ja onder de laagen Zand , genoeg

laagen Kley aantreft , daar zyn onderftelde Vuur
niet heeft kunnen doordringen. Even zo weinig

waarfchynlykheid heeft het Gevoelen van andere

Geleerden , dat de Kley-Aarden uit vernielde

Plant-Aarden zouden ipruiten , wanneer zig een

Ontfteekbaare zelfstandigheid daar mede vereenig-

de; want dan moeften zodanige Kley-Aarden meer

brandbaare Scoffe in zig hebben, dan de Plant-

Aarden zelf, waar van de Ondervinding het te-

gendeel bewyft. De laagen Kley , die men on-

der de Turf vindt, geeven alzo min een grondig

blyk van die verandering; ten zy men mogt wil-

len denken, dat eenige Aarde voortkome van de
gene , daar zy onder legt.

Het Kryt kan niet wel uit de Hoornfteenen,

welken het tuifchen zig heeft, gefprooten zyn ;

aangezien de verfleende Zeefchepzelen , welken
men zo overvloedig in delaatften vindt ,byeenzo
groote verandering onmooglyk onvernield hadden

kunnen blyven. De geheel tegenftrydige aart

der

Keyfteenen , door den Damp van Kookend Water in de
Machina Papiniana ontbonden , toegefchreeven wórdt.]

.
VIII. Deel.
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der Alkalifehe en Keifelige Aarden maakt zulk eeri

gcftaltewiffeling nog onbegrypelyker. Die laatfte

verhindert ons ook te denken, dat het Kryt voor-

heen Kley geweeft zy , welke daar door in Kryc

is overgegaan , om dat zy haare Kleverigheid ver-

looren heeft. Men ziet , bovendien niet , dat

Kiey in eene Kalk- Aarde verandert, wanneer

dezelve van haare Klcverigheid door branden, of

op eenige andere manier, beroofd wordt. Het

waarfchynlykfte Gevoelen , nopens den oorfprong

van het Kryt, is wel dat van den Heer de Buf-

fon, dat hetzelve, naamelyk, van vergruisde

Moffel-Schulpen voortgekomen zy : doch ik noem

dit Gevoelen maar het waarfchynlykfte , in ver-

gclyking met de Denkbeelden van anderen: want

daar kunnen nog Zvvaarigheden genoeg tegen in-

gebragt worden ; in 't byzonder , alzo het gant-

fche Syjiema van deezen Heer zeer Romaniek is,

en alleenlyk op Stellingen gegron dveft^ die door een

fterke Inbeeldingskragt zyn gebooren. Myns ag-

tens is de Kryt een oorfprongelyke Aarde, die

door de Moffel-Schulpen in veelheid flegts is ver-

meerderd geworden.

Het van den Heer Paftoor Schsffer befchree-

vene Bergmeel fchynt eeneMaanmelk QLac Lu-

na ) te zyn.

Onder de Zanden zyn twee zeldzaame foor-

ten, de Italiaanfche Terra di Ba'ira en de Switzer-

fche Fluweel -Aarde ((gamr.*(Ert>e) opgetekend.

Dat het Zand uit klein gemaakte en vergruis-

de
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de Steentjes beftaan zou , komt my niet geloof-

baar voor. Het tegendeel laat zig met meer

grond beweeren , alzo het niets ongewoons is

,

dat een Zandige Aarde tot fteen worde. Ik kan

my ook niet voordellen, dat het Zand, 't welk

men in zulk een menigte op de Heijen en door 't

geheele Land vindt, te vooren Steen geweeft zy:

maar aangaande het Zand , dat de Beeken en Ri-

vieren met zig fleepen, is 't ontwyfelbaar , dat

hetzelve een vergruisde Steen zy.

De Mergel heeft men, tot nog toe, gemeen-

lykonder de Kalk-Aarden geteld , doch ik vind re-

den , om van dat Gevoelen af te flappen , en een

byzondere Klafle van Aarden daarvan temaaken.

Een Mergel, naamelyk, is altoos een vermengde

Aarde, beftaande 't zy uit Zand en Kalk, of uit

Zand, Kalk en Bergleem. Nubruifcht wel alle

Mergel op met Zuuren, en dit kan de reden zyn,

dat men die onder de Kalkige telle: maar,.eerft

zoude men onderzoeken moeten, ofde Kalk-Aar-
de , die zig in de Mergel bevindt , het grootfte

deel daar van uitmaake of niet. Doof myneProe-
ven bevind ik het laatfte , en bygevolg kan ik de

Mergel niet onder de Kalk-Aarden rekenen. In 't

Vuur houdt zy zig ook anders dan eer.e Kalk-Aar-
de, en wordt daar in of hard of fmeltals Glas.

Zand en Kalk-Aarde , natuurlyk onder elkander

vermengd , maaken derhalve , naar myn oordeel,

het beftaan van de Mergel uit. De overige, meeft-

al gemengde Aarden, gelyk Kley, Tuin-Aar-

VIII. Deel. de
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de, Glimmer-Aarde , zyn maar toevallige deélet^

De heerlyke Groeven , die men by het Dorp

hengeler» , twee Uuren van Gottingen, vindt,

bevattende zes foorten van Mergel , behoo-

ren mede onder de Schatten der Natuur van

onze Landftreek. By AJelipJen , 'm deeze nabuur-

fchap, vindt men ook een harde Kleyjige Mer-

gel, die men enkel over de Peulvrugten gewoon

is te ftrooijeiij, wanneer zy ongevaar een Duim

hoog opgefchooten zyn. Deeze Mergel , die

vooraf fyn geklopt en Strooy - Mergel geheten

wordt , bewaart deeze Vrugten voor de Kanker",

geevende haar, bovendien, een regt geilen was-

dom.

Het zogenaamde Berg- of Lugtmeel moet men

begrypen te zyn eene Selenitifche Aarde , wel-

ke onder den blooten Hemel wordt aangetroffen,

even of zy uit de Lugt gevallen ware, op Ak-

kers en Weiden , daar zy door het Water dei-

Rivieren, of van den Regen, is neergelegd en

overgebleeven.

De Liefhebbers der Talk-Olie worden voor. be-

drog gewaarfchouwd , en zodanige Geleerden

,

die aan de mooglykheid van dezelve te bereiden

niet twyfelen , van de partydigheid hunner Grond-

ftellingen overtuigd. Het befluit naamelyk , dat

de Talk eene Olie in zig hebben moet ,dewyl zy

zo Vettig is op 't Gevoel , als ook zo glad en glan-

zig van Oppervlakte , is zo ongerymd , als men

iets bedenken kan, en men moet zig verwonde-

ren,
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f'eh , boe 't mooglyk zy dat Geleerden en wel

zodanigen, die Dicfafores willen zyn (geiyk,by

Voorbeeld, de Heer Jüsti) iets daar op bouweri

kunnen. Hoe veele Dingen zyn 'er niet in de

Natuur , die deezc of gene eigenfchap bezitten

,

en nogthans geen druppel Olie in zich hebben?

Het eerfte wordt men ( by voorbeeld ) gewaar

in de Zeep-Aarde , het Potlood en den Wyn-
fteen; het andere in de Glimmer, Glacies Maria

en ^trfïingm; en ik verwonder my , waarom mert

van deeze Dingen ook geen Blanketzel maake.

Het Magifterit/m van Talk is insgelyks een Herfen-

Schim.

De brandbaare Aarden verdeel Ik in Zwavel $

Zwavelagtige en Bitumineufe Aardftoffen.

De Scheidkundigen tellen in de Zwavel maar"

twee famenftellende deelen, te weeten een Phlo-

z'ttton en een Acidiim Vïmolïcum : maar dat Be-

ginzel, 't welk daar in het overvloedigfte is, en

'er een niet minder weezentlyk gedeelte van uit-

maakt; de Aarde naamelyk, welke door de twee
gemelde zelfftandighedcn doordrongen en vlug ge-

maakt is geworden , vergeeten zy 't eenemaalen

overweegen niet , dat die twee vlugge We-
zens, door hunne vermenging alleen, geen vaft

Lighaam kunnen famenftellen. Uit de Proeven,

waar in men door de Konft een vafte Zwavel kan

voortbrengen, wordt men ook ligt gewaar, dac

zulks niet zonder bykomfte van eene Aardagtige

zelflhtndigheid kan gefchieden. Het gewigt der

VIII. Deel. Dd Aar-
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Aarde kan men, om dac zy zig niet van de

overige deelen affcheiden laat en mede vlug ge-

worden is , zo min bepaalen , als de evenredig-

heid der andere Beginzelenjdoch miüchien maakn

Zy 'er wel het grootfte deel van uit. Hoewel

Stahl heeft beweerd , dat in een Pond Zwavel

raauwiyks een Drachme PJj/ogiflon of brandende

Stof begreepen zy,is zulks doch voor geen Euange-

lifche Waarheid te houden ; aangezien in alle Proe-

ven, die men daar omtrent in 't werk ftelt, geen

juilte Rekening op het Phlog'ijïon te maaken is.

Door Metaalifche en Halfmetaalifche Aarden

verftaa ik een zekere foort van Ercfen , welke in

gedaante mcrkelyk naar Aarden gelyken ; en

ten deele ook weezentlyke Aarden zyn , waar in

zig ietsMetaalifchjofoorfprongelyk bevindt,ofby

toeval daar onder gemengd heeft. Deeze Aarde

wordt gcmecnlyk in de Klafie der Ertfengeplaatft

en ik mispryze dit ook niet ; maar, dewylikmy

verbeeld , dat de kennis der DelfftofTen ibmtyds

door uitwendige Merktekenen grootelyks opge-

helderd worde, zo heb ik beter geoordeeld, dee-

ze Lighaamen een plaats te geeven onder de Aar-

den , en dus daar onder het Goud-Zand, Zilver-

gruis, Lood-Aarde, Tin-Zand, Yzer-Zand,Y-

zer-Glimmer , Yzer- en Koper Oker , Berggroen

,

Bcrgblaauw , Kalmeyfteen , Kobalt , Kwikzilver-

Aarde, enz. te betrekken.

Alle Kobalt-Aard en geeven in 't Vuur geen

Arfemkaale reuk van zig.

De
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De Steenen worden , bülyker wyze, van de

Aarden om die reden afgezonderd , dat zyniec al-

lemaal uit Aarde hunnen oorlprong hebeen, eri

van de zelfde natuur als Aarde zyn. Zy worden ouk

niet alle o,p eene zelfde manier door de Natuur ge-

genereerd.

Zo veel men, tot dus verre, daar van heeft

kunnen ontdekken , is 't 'er zo mede gelegen :

dat eenigen door famengroeijing, anderen door

ftolling of hardwording van een Slymige , Lilagti-

ge zelfftandigheid ; anderen door Kryftallizatie

voortkomen. Van de famengroeijing hebben wy een

voorbeeld in de Dropfteen, Kalkfteen , Zandftcen en

Ley;van de tweede, minder gewoone manier van

vorming , in de Hoorn Steenen ; van de derde in

't Berg-Kryftal, de zogenaamde Steenvloeden^

Spaath, enz.

Het is, buitendien, niet ongerymd, een Steen-

vormend fyn Vogt te onderftellen , fchoon dat voor

onze Zinnen verborgen blyve. Kunnen ons daar

van de Stcenïge Akkers niet overtuigen, die, al

zyn zy nog zo wel van Steen gezuiverd , niette-

min in weinige jaaren weder evenzo Steenig wor-

den , als zy voorheen geweeft waren. Deeze op-

merking, diemen nog niet behoorlyk fchynt inagt

genomen te hebben, fchynt my het befte blyk té

gecven van een Steenvormend Vogt ; dewyl hec

onmooglyk is, dat in zo kort een tyd Steenen,

door enkele famengroeijing , uit Aarde zouden

kunnen voortkomen,

VUL Deel. Dd a On-
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Onder de Verfteende Zaakenzalmendetotdus

ver ontkende Pholades^zvi de thans nog zeer onbe-

kende Schroeffteenen (f) vinden. By de brandbaare

Delfltoffen heb ik niet nagelaten het Zwavelmaa-

ken en Turfgraaven omftandig te beièhryven , en

tevens het Bergvet en Bergflym niet vergeten.

De bereiding van de Smak is op de behoorlyke

plaats ook voorgedragen. Meer byzonderheden

hier by te voegen , laat myn beftek niet toe.

H.

(f) [De Schroeffteenen, indien men daar door, gelyk

waarfchynlyk is , de Entrocbi en Tracbites , of Rader- en

Rolfteeiien, te verftaan heeft, zyn in Europa hedendaags

geenzinsonbekena, ja by de Liefhebbers van Natuurlyke

Zaaken zeer.gemeen. Wy hebben een zeer uitvoerig Ver-

toog van den Heer Guettard , over defzelver ondeiltelden

oorfprong van zeker Zee-Plantdier, aan den Leezer me-

degedeeld, gelyk hetzelve te vinden is in het VI, Deel
deezer Verhandel, uitgegeven in 't jaar 1761, bladz. 392.J

B E-



B E S CH R Y-V l jn G- !,

VAN DE

SPAANSCHE SOUDA,
EN DERZELVER

NUTTIGHEID,
zo in de Genees- en Scheidkunde,

ALS TOT ANDERE GEBRUIKEN,

door den Heer

Dr. HENRIK WILLEM SCHMIDT(*);

Vertaald en met Aanmerkingen verrykt

door den Heer

Dr. KAREL LODEWYK NENENHAHN.

(jOctonomifd) tyfyCvtaliffyt QCM)<wMungcn. 19. Theil.

Leipz. 1761. p. J3;0

1. A Lzo ik een k,ort Vertoog over de Spaan-

Xjl. fche Souda voorgenomen heb te geeven,

moet ik, in de eerfte plaats, de Befchryving,

Hifto-

(*) Dit is een Akademifche DiiTertatie, welke de Au-
theur in den jaare ï 75S , te Halle , onder de Voorzitting

van d^n Heer Geheimen Raad Buckner, heeft verde-

digd, wanneer hy tot de Doktoraale Waardigheid bevor-

derd werdt. Wy dc;ler> daar van den voornaamften In-

houd, bv wyze van Uittrekzel , mede.

VIII. Deel. Dd 3
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Hiftorie en weczentlyke deelen van deeze Zouti-

ge zelfftandigheid aanwyzen.

2. Uk Spanje., en bovendien ook uit andere

Oofterfche en Zuidelyke Landen, wordt ons zulk

eene ftofib toegebragt, die hard is als Steen, in

ftukken van verfchillcnde grootte en fomtyds ook

als in laagcn verdeeld, wit of blaauvvagtig Afch-

graauw van kleur, en meteen rooden weerfchyn,

waar in zig overal zwartagtige , witte, groote

en kleine vlakken , benevens veele gaatjes of kuil-

tjes openbaaren. Ook is deeze Stoffe op 't gevoel

zeer zwaar, en geefc, wanneer men 'er op flaat,

een klank; zynde niet onaangenaam van Reuk;
op de Tong zeer fcherp en Loogzoutig, en maa-

kende een geknars onder de Tanden. De gewoo-

nc- naam , Souda, is bekender dan die van Ro-

ebetta, Frttta, enz., die men 'er ook wel aan

geeft.

3. De Spaanfche Souda, nu, is eene zelfftan-

digheid, welke door Konft uitPlantgewaffen ge-

haald wordt. Men brandt, naamelyk, een by-

zondere foort van Planten , die de Kruidkundi-

gen Kali noemen, tot AfTche, waar uit men zulk

eene Zoutige zelfftandigheid krygt : hoewel het

ook waar is, dat eenige andere op de zelfde wy-
ze behandelde Kruiden insgelyks een foort van

Souda uitleveren.

4. Het

(*) pf.ö {ctTcïfrriütfrtinen flaat 'er; doch dit moet een

joisflag zyn, 't zy van den Autbeur of Vertaaler ; dat

men
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4. Het Kruid Kali wordt by ons Duïtfchers

<grtl$fniut of ©luefrrtut geheten. Men vindt ver-

fcheide foorten van dit Gefiagt, waar onder de

gemeenften vyf zyn ; naamelyk groot en klein

Kali geniculatum , Arabicum , Kali feminiens Cocb-

leatis (*) en Kali Jpitiojum. Het groeit in groo-

te overvloed aan de Middellandfche Zee , in E-

gypte, Syrië 3 Sicilië s Napels, in Vrankryk,

inzonderheid in de Zuidelykc aan Zee leggende

Provintiè'n : als ook in Spanje en de Zuidcly l:e

deelen van dat Ryk, die aan Zee grenzen
,
gelyk

Andalufie, Granada, enz. Men vindt het daar

zo wel in 't wilde groeijer.de, als op Akkers,

daar het zorgvuldig wordt voortgekweekt. Het

komt, egter, ook menigvuldig voor in de bin-

nenslandfche Streeken van Europa , daar Zout-

bronnen zyn; gelyk in Saxen, byHalle, G'wi-

cbenfïein en Trelba, niet ver van Hallc gelegen , en

bykans in 'c geheele Mannsieldfche , doch voor-

haamlyk aan het Zoutige Meir by der Sahe en de

aangrenzende Dorpen
,

gelyk Seeburg
9
Langebo-

gen , Kelmen , Zappendorf , Sahmunde. Dus heb

ik ook het kleine Kali geniculatum aan de Saai op

de Kromhoutsweide en in het Bernburgfche Ge-

bied aangetroffen.

5. Offchoon nu de foorten van dit Kruid ver-

fchil-

men feminibus Cocbleatis of Cocbleato Semine, (met fleks.

wyz' Zaad, ) voor feminibus Cocblearia, (met Zaad van Le-

pelbladen O heeft genomen.]

VIII. Deel. - Dd 4
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fchillende zyn, hebben zy doch altemaal een Zou-

tige imaak, gelykende naar die van 'c gewoon?

Keuken- of Tafel -Zout: zodat, waarfchynlyk,

uit allen wel een dergelyke zelfftandigheid te be-

komen zoude zyn. Tot de bereiding, egter, van

de Spaanfche Souda, wordt maar één byzondere

foort gebezigd , die van fommigen Heefteragtigc

,

Rooskleurige Kali met Rofmarynbladen , geheT

ten wordt. De beroemde Jussieu, die, naar

ik meene, eerft deeze Spaanfche Plant befchree-

ven heeft, noemt dezelve omgeboogen.8, ^faarlykfe ,

met Bladeren van klein Hutslook, en daar van ver-

fchillen de genen weinig, die dezelve groote Kali

piet Bladen van middeloaarHidslook en Skkswyze Zaa-.

den noemen (*). De Bloemblaadjes daar van zyn

geelagtig, zonder Reuk, en bevatten in 't midden

een Slekvormig Vrugtbeginzel , 't welk een Zaadr

huisje wordt , dat flangswyze zig in 't midden

verheft of uitpuilt (f). De Bladeren zyn Cylin-

drifch en fappig, gelykende naar die van 't kleine

Huislook of Crajfula minor , in 't Franfoh Vermi-

culaire of Tr;quemadame genaamd. De Wortel

heeft gemeenlykdrie, vier of vyfArmen, is zelden

een half Voet lang , en kruipt langs den Grond.

Ook;

(f) [Te weeten Kali magnum , Sedi medii folio , femine

Cochleato. Lon. Icon. 394, dat is het Kali. Dod. Pempt*

81, of het Kali majus Cochleato femine. C. B. Pin. 289:
de eerde foort vaii Tournefort. Ivflit. Rei Herben

tiet. Vol. I. p. 247.]
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Qok is deeze foort van Kali daar in van de Mar-

füiaanfche, Narbonifche en in Languedok groei

-

jende onderfcheiden , dat zy dikwils een Mans
langte hoog waft.

6. Wy zullen thans befchouwen, hoe uit dit

Kruid de Spaanfche Souda vervaardigd worde. In

de eerfte plaats wordt, by deszelfs inzameling , al-

le mooglyke zorgvuldigheid in 't werk gefteld:

want men vergadert niet op eenmaal al het Ali-

kantfche Kruid, maar flegts het gene dat ryp is:

men haalt naamelyk de Planten, elk op zig zelf, uit

den Grond ; vervolgens worden zy in de Zonne-

fchyn uitgefpreid, tot dat zy volkomen droog

zyn ; dan wordt het ingeoogfte Kruid voor den

Regen bewaard, en bezorgd dat 'er niets van an-

dere Planten bykome , hoewel die tot bereiding

van een Alkalifch Zout ook niet ondienftig. zyn.

Alsdan werpt men het in daar toe gemaakte Groe*

yen, die van boven naauw zyn, zo dat het niet

meer Lugt heeft , dan noodig is om het Vuur aan

den gang te houden , dat het kan verbranden.

Eindelyk wordt het aangeftoken en door langzaam

verbranden tot Affche gemaakt , waar van men een

Zoutige Stoffe krygt, welke zq hard wordt als een

Steen,dat men ze, koud zynde., met Hamers moet

aan ftukken flaan , om ze uit de Groeven te haaien.-

Dit

(f) [Het Zaadhuisje is niet flekvormig of flangswyze
van gedaante, maar nagenoeg klootrond, bevattende-een,

Zaadfe dat naar een Slekhoorntje zweemt.]
Vlü. Dejel. Dds ,
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Dit zyn dan de Klompen , die men gemeenlyk

noemt Spaanfche of Alikantfche Souda.

7. Op eene manier , die eenigermaate van dee-

ze verfchilt , is men gewoon de andere Souda's

te bereiden. De ingezamelde Planten , naamp-

]yk, aan Boffen gebonden, worden dus op een

Roofter , die over eene Groef legt , in de open

Lugt verbrand , zo dat de Afch in de Groeve

valle, en middelerwyl wordt de Afch tot zulk

eene Klomp, als reeds gezegd is. Op deeze wyze

zou men by Alexandrie in Egypte te werk gaan

,

behalve dat men het brandende Kruid met eene

Loog, uit een andere Aflche bereid , dikwils be-

fprengt. Deeze laatfte foort van Souda heeft ei-

gentlyk de voorkeur, doch de Alikantfche wordt

by ons voor de befte gehouden, om dat men de

andere, in Duitfchland, zelden krygt. De aller-

geringfte foort is de Bernburgfche en de Bourde

;

dewyl deeze vogtiger zyn en daarom ligtelyk

weg fmelten.

8. Uit deeze verfchillendheid der Souda is ligt

te zien, dat zy niet allen van eenerley gefteld-

lieid zyn; en by een Scheidkundig onderzoek

wordt men zulks duidelyk gewaar. Het weg-

fmelten van de laatftgemelden is een bewys, dat

'er te veel Alkalifch Zout in zy. Wy zullen hier

voornaamelyk van de Alikantfche Souda fpreeken.

9. Een halfPond derzelve, tot Poeijer geftoo-

ten en gezift zynde , liet ik , met drie Kannen

Water , zo lang kooken } tot dat alles gefmoken

ware.
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ware. De daar van gekomen Loog kookte ik in

een verglaasde Pot en lietze heet door Linnen

loopen , tot dat zy klaar wierd. Op het Linnen

was maar wat Vuiligheid blyven leggen , met ee-

nig Zand vermengd, 't welk verzameld en ge-

droogd hebbende, ik bevond tien Drachmen en

veertig Grein te weegen.

10. Dit uitgedroogde overblyfzel , nu , leid'

ik op Kolen , en blies met een Pypje de Vlam
van de Lamp daar op; dus vloeide het tot- een

wit doorfchynend Kryftal te famen, even als het

gene ik kreeg door Wynfteen-Zout, en Souda-

Zout, half en half ondereen gemengd, op een

gloeijende Kole te leggen en dus te behandelen.

Uit deeze twee Proefneemingen , inzonderheid

uit de eerfte, kan men niet twyfelen, of het over-

blyfzel van het uitgeloogde beftaat voornaame-

lyk uit een Aarde, die tot Glas fmeltbaar is, ge-

lyk men ook van de Souda veel gebruik maakt in

de Glasblaazeryën.

' Verder heb ik de doorgezygde Loog , in een

wyde Glazen Pot, eerftelyk met fterk, vervol-

gens met zagt Vuur, zo lang laaten uitdampen,

tot dat zig op de Oppervlakte een Zoutige Huid
vertoonde. De helft daar van goot ik in een Stec-

nen Melkkom , en liet ze op een koele plaats

ftaan , zo dat ik 'er , na verloop van eenige Da-
gen , verfcheiden doorfchynende Kryftallen uit

kreeg, meeftendeels van eene vierhoekige ge-

daante, die fcherp, wat bytende en een weinig

VUL Deel. bit-
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bitter van fmaak waren: de overgebleevene Loog

goot ik by de afgehoudene helft, en, na dat ik

alles 3 tot droogwordens toe, had uitgedampt,

kreeg ik eindelyk een wit Zout , dat beftand was

tegen 't Vuur, hier en daar met eenige geele deel-

tjes gemengd , doch geen Kryitallen van regel-

maatige figuur en zeer fcherp van Smaak. Van 't

heete gedroogde Zout had ik zes Drachmen en vyf-

cn veertig Grein, van dit overige zeven Loot,

drie Drachmen, twee-envyftig Grein. Als ik,

nu , by alle deeze Zouten het gewigt doe van de

bovengemelde Vuiligheden , zo bedraagt het te

Tarnen dertien Loot, drie Drachmen en twee en-

vyftig Grein: zo dat ongevaar het agtttc deel des

half Ponds in deeze Proefnecmingen is verlooren

gegaan.

12. Ik heb, vervolgens, van het eerfte ge-

kryftallizeerde Zout twee Loot in een gloeijende

Smeltkroes met fterk Vuur doen vloeijen, en, na

verloop van een Vierendeel Uurs , een witagtige

Slek gekreegen , die , met Water uitgetrokken

zynde , eene fcherpe Loog gaf. Hier uit kreeg

ik, na de uitdamping, wederom ten deele de

voorige vierhoekige Kryftallen , ten deele een

Zout van veranderlyke figuur, dat, fchoon het

droog gemaakt werde, niettemin wat vogtig en

fhieerïg op 't gevoel bleef. In de Smeltkroes hield

ik een Giasagtige ftorTe over, welke zig in Water

niet liet ontbinden. Beide deeze Zouten woo-

gen te tarnen een LoQt en twintig Greinen : des

in
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in het Vuur bykans de helft verlooren was gegaan.

Op dergelyke wyze werden door my vier Loot

van het andere in 't Vuur beftendige Zout behan-

deld, en, na dat ik hetzelve uitgeloogd en uit-

gedampt had, kreeg ik een Zout, dat ten deele

aan 't voorige gclylt, doch veel brandend fcher-

per ware, in gevvigt zes Drachmen en vierender-

tig Grein : ten deele bleef in de overige Loog,

alsook op den bodem van de Smeltkroes,een Stoffe

over , als 't ware Steenig en Glasagtig doorfchy-

nende, doch uit den witten en in Water onop-

losbaar. Dat Zout hadc derhalve, door fmel-

ting in 't Vuur, drie deelen van zyn gewigt ver-

looren.

13. Deeze beide Zouten, welke ik uit de

eerfte Loog kreeg , wierden in het Vuur, met de

Aardagtige deelen , daar zy in de Souda mede ver-

bonden waren geweeft , een Glasagtig wit Lig-

haam, gelyk boven reeds (§. ia) gezegd is. Op
even de zelfde wyze van vermenging en Vuur
toonden, die ik uit de andere Loog gekreegen

had, ook andere Eigenfchappen : want het eerfte

der Zouten , dat de figuur hadt van vierhoekige

Kryftallen , bleef, met de onzuivere Aardagtige

deelen, in gelyk gewigt, vermengd zynde, lang

beftand in 't Vuur, vloeijende, in de tyd van een

Uur, naauwlyks tot eene graauvve en doorfchy-

nende Klomp Glas te famen. Van het laatfte

Zout , daarentegen (§. 12.), op even de zelfde

manier behandeld , kwam naauwlyks in eenKwar-

VIII. Deel. tier



414 Beschry'ving van

tier Uurs een wit Glas te voorfchyn , dat even zo

donker was als het andere. Die Aardagtige en

Glasagtige deelen egter, welke van de beide Zou-

ten, ten deele in de Smeltkroes overgebieevcn, ten

dtele inde Loog niet opgeloiï waren, lieten zig,

op de Kole, met een Blaaspypje tot een door-

ichynend Glas fmelten.

14. Behalve de gedagte Proefneemingen , heb

ik ook op andere wyzen het gemelde Zout on-

derzogt. De eenefoort , die Kryftallen hadt gc-

fchooten , zo wel de eerfte als de laatfte, knap[e

in een gloeijende Smeltkroes, doch op ver naa zo

iterk niet, als het gevvoone Keuken-Zout: de

andere foort, die geen Kryftallen hadt gemaakt,

knapte in 't geheel niet. Ook bleef die eer [te

foort van Zout een langen tyd droog in de Lugt,

daar de andere , en in 't byzonder het laacite Zuuc

,

naauwlyks in de Lugt droog gehouden kon wor-

den.

15. Voorts moeft ik eens zien, hoc dceze Zou-

ten zig hielden omtrent andere Lighaamen. ik

goot dan, zo wel by de eerfte Loog (§. 9.) als

by de twee laatugemclden (§.12.) ongevaar de

helft Boom-Olie, en kookte daar van eene Zeep.

Van decze famengeftelde Klomp, welke de eer-

fte Loog gaf, heb ik een Loot in Wyngeeft ont-

bonden, en 'er toen, langzaamer hand, zo veel

Geeft van Koperroot in laaten druipen , als tot

volkomene Saturatie noodig was. De Olie, die

'er zig van aflcheidde, v/oog drie Drachmen en

vyf-
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vyfrien Grein. Een Loot der andere Loog, die

die van het niet gekryftalleerdc Zout op even de

zelfde manier bereid was, hielde zig eveneens als

de voorgaande , uitgenomen dat de afgefcheide-

ne Olie , op 't Gewigt, zeven Grein meer bedroeg,

dan van de eerfte Zeep. Die uit de eerfte Loog
van het gekryftallizeerde Zout gemaakt was, op

dergelyke wyze ter toets gebragt, fchuimde niet

zo wel als de voorigen met Water, en gaf ook
naauwlyks een Grein meer op een Drachme Olie.,

maar, van deeze drie foorten van Zeep, hadt zy
het meefte Zout in zig. Hier uit blykt ten min-

fte zo veel, dat onze Zeep met de Alikantfche

veel overeenkomft heeft.

16. In deeze verfcheiderley Loogen heb ik,

ook, verfcheide maaien , dan eens Olie van Vi-
triool , dan deszelfs Geeft , dien van Salpeter , ofvan

Zout, gedeftilleerden Azyn , Citroen-Sap , So-

lutie van Wynfteen-Zout in Water, en wat dies

meer is, laaten druipen; waar op, nu eens een

flaauwe, dan eens een fterke Opbruifching volg-

de, en ik kreeg een middel-Zout (*W neutrutn)

naar den aart der Zuure Vogten , die ik had ge*

bruikt. Ondertufichen fcheenen myne Proeven
van de andere Soorten der bereiding van middel-

Zouten verfchillende te zyn: zo, dewyl op 't

laatft, nadat ik 'er Kry{tallen uit gekrëegen had,

geen anderen meer fchieten wilden , zynde het

Overblyfzel troebel en Kalkagtig; als dewyl, na
het bygieten van Geeft van Zout , maar weinig

VUL Deel. van
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van de Kalkagtige Aarde befpeurd werdt: doch

daarentegen kreeg ik zo veel te meer Vierhoeki-

ge Kryftallen.

ij. Als ik verder ook Olie of Geeft van Vi-

triool op het drooge Zout van de eerfte en twee-

de Loog liet druipen, ontftondt 'er een fterke Op-
bruifching met witte Dampen , die my op de

Borft vielen ; daar de Geeft van Vitriool gedrup-

peld op het overige niet gekryftallizeerde Zout,

dat ik na eene volkomene Uitdamping van de

laatfte Loog kreeg, maar weinig zuuren Geeft

deedt gewaar worden. De rookcnde Geeft van

Zout van Liberius heeft op alle deeze Zouten

verder niets uitgevoerd , dan dat de gantfche

Klomp fterk fchuimde en opbruifchte, en alles in

een gemeen Vierhoekig of Teerlingvormig Zout

veranderde: waar by ik geen den miriften Zuuren

Damp vernam. De Zwavel liet zig gemakkelyk

oploüen in deeze Loog, wanneer ik die daar in

kookte
,
gelyk bleek uit derzelver onaangenaame

Reuk.

18. Uit alle deeze Proeven volgt , in deri

voorften ; dat de Spaanfche Souda grootendeels

beftaa uit een Loogzout , 't welk in 't Vuur be-

ftendig is: want zy wordt met Zuure Vogten

een middel-Zout en met de Olie uit Plantgewas-

fen een Zeep; zy fmelt door de vogtigheid der

Lugt en ontbindt ook de Mineraale Zwavel. Ten

anderen heeft zy, in zig, veel Glasagtige Aarde,

welke onder de andere deelen is vermengd, en

waar
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waar door het Loog-Zout voor de aandoening

van de Liïgt befchermd wordt ; aangezien , het

gene na de Uitlooging overblyft , ligtelyk tot

<GIas fmekbaar is. Ten derden beftaat de Souda

uit deelen van gemeen Zout, gclyk dit blykt uit

haar knappen in 't Vuur en uit de Teerlingvor-

mige gedaante. De Spaanfche Souda is, derhal-

ve, eene uit veelLoogzout, veel tot Glas fmelt-

baare Aarde en een deel gemeen Zout, famenge-

ftelde Klomp.

19. Uit deeze befchryving der famenftellende

deelen van de Souda , kan men thans de verfchei-

derley Gebruiken van dezelve, zo in de Genees-

en Scheikunde , als in de Burgerlyke Huishou-

ding afleiden, 't Geen tot myn Beroep behoort

zal ik uitvoeriger behandelen dan het overige.

20. Als men de Souda alleenlyk in de Genees-

kunde gebruiken wil , moet men vooraf op der-

zelver Loogzoutige en in 't Vuur beilendige Zelf-

ftandigheid wel agt geeven ; alzo zy daar van niet

alleen rykelyk is voorzien , maar ook een Kalk-

agtige Aarde van gemeen Zout met zig voert,

die reeds ten deele van Zuur bevryd is. Wil
men ook de Souda inwendig gebruiken, zo moet

men dezelve eerft uitbogen en van Vuiligheden

zuiveren, en dan kan zy, als een Loogzoutj

nuttig zyn.

21. De Eigenfchappen deezer Loog beftaan

voornaamelyk daar in , dat dezelve , van zedig

tot tagtig Druppels met Water ingenomen , de

VIII. Deel. Ee Va- •
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Vaten des Lighaams zagtelyk zuivert en de over-

tollige Zuuren, die in de Maag en het Gedarmte

of in 't Bloed zyn, wegneemt, veranderende dezel-

ven in een middel-Zout. Voorts verdeelt zy alle

onzuiverheden der Vogten en wederftaat de na-

tuurlyke vloeibaarheid : opent de verftopte

Kanaalen, bevordert de Affcheidingen en Ont-

ladingen ; maakendc ook , uit dien hoofde , de

Loogzoutige Dierlyke deelen los en vermeerde-

rende de warmte des Bloeds. Om deeze rede-

nen moet men van dit Zout geenszins gebruik

maaken in heete Koortfen, rottige of befmetten-

de Ziekten: maar tot verdunning van taaije Slym

en Onzuiverheden , die in de Maag en het Ge-

darmte dikwils in Aüoopende Koortfen , in-

zonderheid in 't begin van een Derden daagfe

plaats hebben , is het uitmuntende : als ook in

Verftoppingen van de Ingewanden desBuiks, van

de Küeren in 't algemeen , in de Ongedaantheid

(Cachex'ia), de Beroerte, Lammigheid , Stuip-

trekkingen en Jigtige Pynen, als ook in die van 'c

Graveel of de Steen, enz.

11. Aangaande het uitwendige gebruik der uit

Souda bereide Loog, kan ik niet veel nuttigs zeg-

gen, en, hoewel eenige beroemde Geneeskundi-

gen dezelve tot het doen verdaan van dikke

Beenen , als ook tot uiterlyke Kwaaien der

Huid ,
gelyk Schurft , loopende Zweeren , en

wat dies meer is, aanbeveelen; zo ziet men daar

doch zelden veel uitwerking van. 't Is my eg-

ter
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ter voor zeker bekend 3 dat eenige Chirurgyns

het uitgeloogde en wel gedroogde Zout van Sou-

da als een uitwendig Bytend middel bezigen.

23. Een goed Geneesmiddel wordt van de Sou-

da gemaakt , door dezelve te vermengen met an-

dere dingen, gelyk ik reeds te vooren (§. 17,

18.) heb gezegd. Ik meen die Bereiding, wan-

neer het Loogzout uit dezelve met een Zuur ver-

mengd wordt tot een Sal neutrum of middelflag-

tig Zout: maar, alzo dit bekende Zaaken zyn,

zal ik 'er niet meer van fpreeken.

24. Ik moet hier, egter , nog gewagen van

een byzonder Zout, genaamd Sel de Se/gtiette
9

dat zeer voortrtffelyk is, en van de Spaan fchc

Souda met Wynfteen -Zout gemaakt w ordt. Men
neemt, naamelyk, een kJaare Loog van Souda,

en wel, zo veel als de Solutie van een half Pond

uitmaakt; dit laat men op 't Vuur, in een ver-

glaasde Pot 3 warm worden , en als het kookt

werpt men 'er, by Lepels vol , een half Pond

Cremor Tartan , die fyn geftooten is , in , tot

dat de Loog gefatureerd zy. Alles gefmolten en

deheeteLoogdoorgezeegen zynde, wordt dezelve,

in een Koperen Bekken, zo lang uitgewaafemd,

tot dat iets daar van , op een Glas gedruppeld, een

Kryftallifch Zout vertoone. Alsdan neemt men
ze van 't Vuur , giet ze in een Kom en zet ze op

een koele plaats ; dan fchieten Vierhoekige Kry-
ftallen , die 'er uit genomen en gedroogd wor-

den.

VIII. Deel. Ee 2 zg.
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25. Van de uit Souda bereide Zeep hebben

wy reeds gefnroken : men heeft daar van Alikant"

fche, Venetiaanfchc en Spaanfche. Decze Zse-

pen zyn van groot nut in de Geneeskunde: want

zy openen de Verftoppingen , even gelyk de be-

kende Zeep-aartige Tinkturen uit Spiesglas doen ,

welke reeds in gebruik zyn. .

26. Aangaande de nuttigheid van de Souda in

de Scbehikunde, zal ik alleenlyk bybrengen, dat

het Giasraaaken meeftendcels door middel van de

Souda gefchiedt, Voorts worden met het Loog-

agtige Zoutderzelvcallerley middel-Zouten (Sa/ia

neutra') bereid, veelc Solutiën geprecipiteerd en

-andere Dingen daar mede verrigt.

27. Tot Huishoudelyke dienden is de Souda

ook van veele nuttigheid ; niet alleen in de Glas-

Haazeryen tot het maaken van fchoon en helder

Glas f, en deszelfs vlocijing te bevorderen, maar

ook tot bereiding , beftendigmaaking en verhoo-

ging van de Kleuren. Bovendien wordt de Loog

der Souda, in Spanje en Vrankryk, zo wel om
het Linnen fchooner te waffchen, als totBleeken

gebruikt.

AANMERKINGEN.
Omtrent dit in de Glasmaak-Konft byzonder

nuttig Zout, heb ik reeds, in den Jaarc 1756, twee

Aanmerkingen, de eene over 't Kruid, daar het

van komt, de andere over 't gebruik der Souda,

in-
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inzonderheid ten opzigt van deUltramaryn-Verw,

die men 'er van maakt , in het Vierde Deel van

myne gemengelde Aanmerkingen, medegedeeld.

De bekvvaame Sehryver van deeze DuTertatie

heeft die nuttige Stoffe met verfcheiie nieuwe

Waarneemingen,vooral betreffende de Geneeskun-

de verrykt; weshalve ik die waardig hebgeagt, om-

ze te vertaaien en 'er nog eenige Waarneemingen

by te voegen.

In het begin karakterizeert de Heer Autheur

de Souda volgens haare uiterlyke Vertooning, en

hy heeft, ten dien opzigte, niets over 'c hoofd

gezien , behalve wat derzelver houding in deLugt

betreft, daar de eene vogtiger dan- de andere

wordt, en ook de eene meer onzuiverheid dan de

andere met zig voert. Hy meent , e^ter , dat de

naamen Rochetta en Fr'ma weinigen bekend wa-
ren ; doch dit zyn twee van elkander zeer ver-

fchillende dingen. Onzen Lezeren , wien zulks

niet bekend mogt zyn, of die de Glasmaak'-Konft

van Kunckeliüs niet by der hand hebben,

zal ik een kort Bcrigt daar van mededeelen.

„ Het Poeijertje Rochetta (zegt deeze Schry-

„ ver in het gedagte Werk,) 't welk uit het

„ Ooften en uit Syrië komt , is de Afch van ze-

„ ker Kruid, 't welk daar te Lande overvloedig"

„ groeit. Deeze Afch geeft , zonder twvfcl,

„ een witter Zout dan de Souda. Zo men, dcr-

„ halve, een fchoon Kryftal maaken wil, moet

„ zulks gefchieden met het Zout, datgetrokken

VIII. Deel. E e 3 is
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„ is uit de Levantfche Rochetta. Na dat de

„ Afch in een Mortier gellooten en dojr een Zeef

„ gedaan is, werpt men dezelve in Water, dat

„ in Ketels , van Klokfpys gemaakt , ftaat te

„ kooken: men roert net om en laat het zo lang

„ kooken, tot dat een derde deel des Waters

„ weg gedampt is: dan vult men de Ketels op

„ nieuws met Water, en het hebbende laatcn ver-

„ kooken tot de helft, zo zal de Loog gereed

„ zyn. "Wil men witter en overvloediger Zout

„ hebben ,zo werpt men in 't kookende Water,

„ eer in hetzelve het Poeijer gedaan wordt, tien

„ Fond rooden en zwart gekalcineerden Wyn-
„ fteen , roert alles om, en doet 'er dan het Poci-

„ jer by : als twee derdedeclen van 't Water uit-

„ gedampt zyn, wordt het Vuur verminderd,

„ men fchept de Loog met de Afch in ande-

„ re Kerels , en, na dat men ze eenige Dagen,

„ om de Vuiligheid volkomen te doen doorzak-

„ ken, heeft laaten ftaan, zo vult men de Ke-

„ tels met "Water, en doet in ieder tien Pond

„ Wynfteen , benevens de gezegde veel-

„ heid van het Poeijertje of de Affche, endaar

„ mede wordt voortgegaan, zo lang nog iets van

„ de Afch overig zy. Wanneer de klaare Loog

„ in den Ketel afgegooten is , laat men die zag-

„ telyk kooken , tot dat zig op de Oppervlakte

„ een wit Zout vertoone; daar na wordt met

„ een Schuimfpaan het Zout yer uit genomen

,

,-, gedroogd, en zo lang daar mede voortgegaan,

tot»
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M tot dat -*er alles uit is ; waar na men het van

„ langzaamerhand geheel droog maakt. Uit drie-

„ honderd Ponden Levantfche Affche krygt men,

„ dus, gemeenlyk van tagrig tot negentig Pon-

„ den Zout ".

In het derde Kapittel van dat Bock leert de

Schryver een andere manier om dit Zout te maa-

ken , welke beter zou zyn , bellaande voornaa-

melykdaar in, dat men, het Levantfche Poeijertje

in Water hebbende doen fmelten , de geklaarde

Loog op 't Vuur zette, en langzaam Kryiraüen

laat fchieten. Kunckel zegt, in zyne Aan-

merkingen daar over (bladz. 36.) , dat men het

Zout verfcheide maaien moet kooken , weder in

't Vuur doen gloeijen , en dan op nieuws in Wa-
ter fmeltenj als wanneer daar van niet dleen een

fchooner Zout 3 maar ook heerlyker Glas zou

voortkomen, dan ooit uit eenige andere Scoffe, 't

zy dezelve Rocbetta of anders geheetcn worde.

Deeze zelfde Autheur beveelt, dat men tot koo-

king van het Zout geene Koperen maar Yzeren

Ketels zal neemen: hy heeft het ook in 't eerfte

Geval volkomen wel; dewyl de Loog het Koper

aantaft en daar door een onzuiver Zout maakt. Ik

heb egter door eigen Ondervinding geleerd , dat

Yzeren Ketels insgelyks de Loog kleuren en

bruin maaken ; weshalve ik my verwonder , dat

wylen de Lieer Profeffor Schulze, wanneer hy,

volgens 't Berigt van zyne Chemifchc Proeven

( pag. 8.) een Loogzout uit gemeene Aflche be-

VIII. Deel. E e 4 rcid.
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reidde, de Loog in een Yzeren Pan , tot' droog-

wordens toe, liet uitrooken en een taamclyk bruin

Zout kreeg -, daar uit beflóot , dat 'er nog

veel Olieagtige deeien in ijet Zout waren : ja

dit Zout wierdc rood als gebakken Steen, toen

hy het in 't Vuur deedt vloeijen. Ik geloof, dat

deeze goede Man niet gedagc heeft , dat ook het

Yzer van een fcherp Alkali aangetaft kan worden:

want, indien de Loog in een Glas of Steenen Pan

uitgerookt ware, zou hy niet alleen geenzo bruin

Zout, maar ook naderhand, in de Kalcinatie,

geen Tegelrood Zout gekreegen hebben ; doch

dus kwam die Kleur van opgelofte Yzerdeelen

,

op welke omftandigheid men wel moet agt gee-

ven, wanneer men zuiver Zout begeert.

De zelfde Kunckel zegt in zyne Aanmerkin-

gen op het derde tot het vyfde Kapittel (pag.

40.).* hier mogten, wel ligt ,de Duicfchersvraa-

gen , waarom neemen wy het Levantfche Poei-

jcr? Waar op hy antwoordt , men necme welk

een Kruid men wil , by voorbeeld de Varen ;

brande die tot AfTche enmaake daar een Loog van:

ja hy agt degemeene Afch en dePotafchdaartoe

evengoed. Doch, als de Ondervinding het te-

gendeel niet aantoonde, zouden wy zyn Denk-

beeld toevallen.

Wat de Vr'ttta betreft , van welke de Heer

Schmidt in deeze Paragraafgewag maakt, dezelve

is een vermenging van Zand en Affche, wanneer

deeze frakken ondereen gefmolten worden; of

men
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men neemt tot 100 Pond Souda van 8$ tot 90 Pond

Zand , en de Fntta uit de Souda vervaardigd geeft

een witter Glas., 't welk egter iets blaauwagtigs

heeft; de Rochetta, daarentegen, die;it tot be-

reiding van een heerlyk zuiver Kryiiallyn Glas.

Het komt, daaromtrent, meelt op een zuiver en

vet Zand of TarJus aan.

Hoewel nu de Autheur de Souda , ten opzigt

van haare uiterlyke geftake, zeer duidelyk heeft

befchreeven , zou doch een Onkundige daarvan

niet zo ligt een begrip kunnen maaken: weshal-

ve ik daar nog byvoeg, dat de Souda een taame-

lyken Klank geeft , wanneer men 'er op klopt

;

ziende 'er ook meer zwartagtig dan wit , en in'c

midden als wit geftreept of wit geftippeld uit. Her

is een Lighaam , uit het Ryk der Plantgewafien

overgegaan in het Mineraalifche Ryk der Zouten.

De Souda beftaat , voor het grootfte gedeelte , uit

een Alkalifch in het Vuur beften dig Zout ; doch

ook uit gemeen Keuken-Zout , en is vermengd met

veel tot Glas fmeltbaare Aarde. Men zou , naa-

melyk, in het Ryk der PlantgewaiTen naauw-

lyks een Lighaam kunnen aantoonen , dat zq

veel tot Glas fmeltbaare Aarde in zig bevat,

als de Souda.

De verfcheiderley foorten van Glaskruid,Kd//',

welke in § 4. befchreeven zyn , moeten niet al-

leen in uitwendige gedaante, maar ook in haare

•zelfftandigheid verfchillen ,naar 't gene uit de ver-

schillende Souda, welke zy uitleveren , blykbaar

VIII. Ds el, E e 5 is.
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is. Die genen , welken op een Zoutigen Grond

en aan de Zee groeijen , hebben , wegens de groo-

tcr veelheid, en , op dat ik zo fpreeke, van be-

ter uitgekookt Zout, de voorkeur boven de ge-

nen, die groeijen in fchraale Oorden. Met de

Kruidkundige befchryving deezer Plant zullen

wy ons niet ophouden , maar alleenlyk letten op

die byzondere foort , welke men aantreft in onze

Landftreek. De beroemde Henkel is, zo veel ik

weet, de eerfte geweeft, die van onsZoutkruid

melding heeft gemaakt, waar omtrent men zyne

Ylora Satur/iizqns kan nazien. Ik heb naderhand,

op de aanleiding van dcezen grooten Man , hetzel-

ve op die plaatfen , welke van den Autheur aan-

gewcezen zyn , en op meer anderen gevonden

,

doch altoos waargenomen , dat het een Moerafli-

gen en Zouten grond beminne. In grootte en

Kleur is het merkelyk verfchillende ; wantfommig

kruipt langs de Aarde, ander ftygt in de hoogte,

zynde een Span en daar boven lang: het een isbruin-

rood , het ander groen jdoch de beidefoorten zyn

ongemeen Sappig.

Op de aanleiding van gedagten Heer Bcrgraad

Henkel vond ik dit Sappige Kruidje de eerlte

maal by den Langebezifche Molen , die niet ver

van Halle ftaat ; doch , dcwyl het meefte daar van

reeds door 't Vee was afgefchooren , kon ik myn
voorgellelde doelwit niet bereiken , en maakte

maar een weinigje van dit Zout, daar egtcr my-

ne nieuwsgierigheid , voor dat maal, mede vol-

daan
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daan was. Ik weet niet, hoe zeker Heer daar

van kennis gekreegen had , dat hem begcerig

maakte om dit Zout te zien, 't welk ik hem, van

wegen zyn Karakter, niet kon weigeren. De
begeerte, om aan het Gemcenebeft nuttig te zyn,

dreef deezen Heer aan , om te bezorgen , dat de

bewoonersvan zodanige Landltiecken myeentaa-

melyke veelheid van dit Kruid, zonder myn ken-

nis of verzoek, befchikken moeften. en daar door

werd ik genoodzaakt, om het oogmerk van dee-

zen voornaamen Heer , door bereiding van een

groote veelheid Zouts , te onderfteunen: ja ik

werd verzogt , onderrigtmg te willen geeven,

hoe men in onze Landftreek de Spaanfche Souda

uit onze Kali bereiden konde, ten einde men de

uitJandfche niet, met zwaare Koften, tot berei-

ding van fyn Glas , behoefde te ontbieden. Maar,

dewyl het my nooit te doen gevveeft is, om zul-

ke Zaaken te onderneemen ,, die op Projekten uit-

loopen, en ik my altoos vergenoegd heb, met het

gene tot bevordering myner Kennis in de Natuur-

kunde ftrekken kon , onttrok ik ir.y voorbedagte-

lyk van deeze Ondernecming; te meer, dewyl

ik voorzag, dat de Veeweidery, in zulke Land-

ftreeken , daardoor een groot nadeel zou kunnen

lyden. Men moeft derhalve, op myne onwillig-

heid , dit Werk laaten fteeken, en ik vervaar-

digde uit het Kruid, dat my toegebragt was, on-

gevaar een halfPond van 't fchoonfte witte enhar-

VIII. Deel. de
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de Zout
1

, waar uit, naar myn Voorfchrift , Kry-

ftallyn Glas kon gemaakt worden.

Na deeze korte uitweiding merk ik thans ver-

der aan, dat de Kali behalve een Zoutigen Grond

ookeenKlcijigen bemint. Het Kruid komtindeZo-

mer eerft tot zyn regten wasdom , en, indien op

dien tyd van 't Jaar veel Regen valt , zo groeit

het zeer weelig:ja het groeit zelfs op Landen die

onder Water Maan. In zeer heete Dagen kan

men Zoutkry (lallen op dit Kruid zien , en, wan-

neer 'er de Zon op fchynt, zo vertoont het zig
,

van verre , als of het met Pekel begootcn ware.

Het fmaakt wel vry Zoutig 9 doch tevens wat

Zuuragtig en is ongemeen Sappig. Eenige Men-
fchen zyn gewoon hetzelve onder Salade te ce-

ten, als het nog jong is, en van het Vee wordt

het ook niet verfmaad. In plaats van Bladen heeft

dit Kruid kromme Takjes of Worlljes, en dcwyl

het, om zo te fprecken , met Knietjes is geboo-

gen, en zelden regtop (laat, wordt het ook wel

Knie-Kruid {Kali Genkulatum') geheten. Het

droogt wel zeer langzaam, van wegen de Sap-

pigheid, doch , eens regt droog zynde , kan men

't gcmakkelyk tot Poeijer wryven. Ik heb daar

van in 't aangehaalde Werk, (bladz. 1597.) om-

flandig gefproken. De Heer Schmidt verbeeldt

zig, uit oniwyfelbaare Berigten , dat tot berei-

ding van de Spaanfche Souda alleen maar hetgroo-

te Zoutkruid (Kali viajuf) genomen worde; en

my
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my heeft de thans overleeden Heer Vogel , die

eenige maaien van den Heer Geoffroy naar de

Alikantfche Zee gezonden is geweeft, verzekerd,

dat het aldaar meer dan eens Mans langte hoog

groeije, en met veel vlyt gebouwd , doch ook zo

zuiver , en zonder vermenging met ander On
kruid

?
niet altoos gewonnen kan worden. In-

middels doet het ukerlyke verfchil deezes Kruids

niet tot de inwendige zelfftandigheid , en de Sou-

da kan zo goed uit het kleine als uit het groote

worden gemaakt ; want zy hebben akemaal , 't zy

aan de Zee of elders groeijende, een Loogzout

in zig, dat met Keuken-Zout is vermengd. In-

dien 'er eenig onderfcheid tuffchendeeen of ande-

re Sóuda te vinden zy ; dit moet , myns oordeels,

voortkomen van eenige nog onbekende Hand-

greep , of dat wy nog geen genoegzaame Erva-

renheid hebben, om de Soudazo Steenhard te be-

reiden , als die ons uit Spanje toegebragt wordt.

Doch wat doet zulks tot de Zaak ? Is het Poeijer,

genaamd Rochetta , wel iets anders , dan de As-

fche van uitgebrande Kali.

Om de Spaanfche Souda te bereiden , wordt in

de eerfte plaats alle vlyt aangewend , dat het

Kruid tot regte rypheid kome en droog ingeza-

meld worde. Men bewaart het ook voor de Re-
gen , dewyl anders het Zout van het Water uit-

geipoeld wordt. Tot verbranding van hetzelve

heeft men eenen daar toe in 't byzonder vervaar-

digde Oven , die groot is, in de Grond gebouwd
VIII. Deel. van
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van Metzelfteenen , en van boven digt gewelfd.

Als het Kruid in deczen Oven geworpen is, dan

worde het van boven met eenige Takkebosfclien

in brand gedoken, en de Vlam, tegen 't Ge welf

van den Oven fluitende, flaat weder neer , ftee-

kende het overige aan. Deeze groote Hitte, on-

dertuffchen, maakt, dat de Afch tot vloeibaar-

heid en tot een vaft Lighaam gebragt worde, waar

na men de Klomp met Mokers en Breekyzcrs

weder uit en aan (tukken breekt. Dit is dan de

eigcrtlyk zogenaamde Spaanjcbe Souda , welke

wy hier te Lande krygen.

Het geen §. 8. gezegd is , moet met eenige on-

derfcheiding verftaan worde. Men kan zo naauw

niet bepaalen , of de Soort van Kruid , dan de Be-

handeling de fchuld hebbe, dat ons deeze Souda

van andere Plaatfen onder de gedaante van Afch,

of in yler zeifftandigheid dan de Spaanfche
, gele-

verd worde. Mifichien heeft men daar zulk ee-

ne Bereiding niet in gebruik, als in Spanje: of

men gebruikt 'er zulk een Revcrbercer- Oven niet

toe ; of men neemt zulk een zorgvuldigheid by de

inzameling niet in agt , om 'er alle ander Onkruid

van af te zonderen ; of befprengt de Kali met

eene uit veelerley Planten bereide Loog: want

op deeze wyze brandt het Kruid niet wei uit ,en

fmelt ook niet tot zulk een vafte Klomp, zynde

het Zout, bovendien , LtPOgagti'gër en niet zn be-

kwaam tot het manken van zuiver KryftallynGlas.

Dat derhalve een merkelyk onderlcheid onder de

Sou-
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da zy, zegt de Autheur §. 9. met reden ; want

zelfs maar het fmelten in de open Lugt toont een

grooten overvloed van Loogzout in dezelve.

Kunckel beweert wel in zyne Glasmaak-Konft ,

dat men de Souda van allerley Kruiden kan maa-

ken , en hy fielt ook in andere Werken vaft, dat

het Alkalifche Zout van eenerley foort zy : doch,

fchoon ik al mogt toeiïaan , dat alle Alkalifch of

Loogzout tot bereiding van Glas kan dienen, zo

heeft doch ieder niet zo veel tot Glas fmekbaare

Aarde in zig, 't welk de voornaamfte zaak in dit

geval is, en bovendien bevindt zig, in de Kali,

een aanmerkelyker deel gemeen Zout , dan men

vinden zal in andere Alkalia. De Ondervinding

leert ons, bovendien, dat Glazen, van een goe-

de Souda gemaakt, de voorkeur hebben van ande-

ren ; waar mede de beroemde Henkel in het aan-

gehaalde Werk (bl. 587.) overeenftemt.

Wat de Proefneemingen van den Heer Schmidt

met Souda ( § ia.) aanbelangt : hy heeft uit de in

Water opgelofte een graauwagtige StofFe overge-

houden, welke Glasagtig was. Ik heb daarom-

trent geen byzonder Onderzoek gedaan , maar

vind uit zyne Aanmerkingen , dat deeze Vuilig-

heid moeielyk van de Souda was af te fcheiden

,

't welk my in 't vermoeden deedt komen , dat om
die reden het Glas , met de Spaanfche Souda ge-

maakt, blaauwagtig uitviel. Ondertuffchen is 't

iets opmerkelyks , dat dit Overblyfzel tot Glas

gefmoken kan worden. Zodanige Slymigheden

VIII. Deel. roert
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voert ook het Glaskruid met zig, en, volgensmy+

ne Proefneemingen, krygt men van het Slymige

deel der Kali, als men dezelve uitperlt en de bry

laat doorzygen , een bruingeel Glas ; met Vitrio-

\um Cypnum gemengd zynde een rooaagtig, en

een zwarcagtig met Engelfch Koperrood. Deroo-

de Kleur komt van de Koper-, de zwarte van de

Yzeragtige deelen , aie 'er in deze Vitrioolen

,

elk in dezyne, zyn.

Wanneer de Souda uitgeloogd wordt, zo krygt

men eene fcherp-Zoutig fmaakende en wat bittere

Loog. De Autheur liet zyn Loog tweemaal uit-

rooken , ep kreeg van de eerfte Kryftalfchieting

een gewoon Keuken-Zout Volgens myne Aan-

merking kreeg ik , uit een half Pond Souda , maar

vyf Loot zuiver Zout. De oorzaak van dit ver-

fchil moet beltaan in de Souda , waar van de eene

altoos meer Zouts in zig heeft dan de andere, en
,

naar ik my nog herinner, was ook myn Zout niet

volkomen wit. Men kan het ook niet tot regte

witheid en regelmaatige Kryftallen brengen, zo

men het niet eerft inde Smeltkroes kalcineere, we-

der ontbinden laate, en dien arbeid nog eensher-

haale: want de Spaanfche Souda , zo wel, als die

men van onze Kali maakt , heeft nog veele Olie-

agrjge deelen in zig , die men eerll door 't Vuur

moet wegdryven. Op 't laatfte krygt men een

zo wit Zout , als men zou kunnen wenfehen , dat

ook een regte vaftheid heeft. De volgende §

14. geeft ons daar van nader verzekering: want

het
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Het Zout der Souda was niet meer vogtig en fmee-

rigop 't aantallen, maar het vloeide in de Smelt-

kroes als een Glazige Slek ; gelyk alle Loogzou-

ten in 't Vuur gewoon zyn te doen. Een byzon-

der aanmerkelyke omftandigheid , hierby, was

die, dac zig veel van het Zout in 't Vuur onzigt-

baar maakte. Op even de zelfde wyze is het my
gegaan met. het Zout der Kali; wanneer ik dat

in een fterk Vuur tot een Klomp meende tefmel-

ten, liep het geheel weg, hebbende zig buiten

aan de Kroes verglaasd, als door dezelve heen

gedrongen zynde. Hier in kan men een blykvan

deszelfs vlugge Oiieagtige deelen befpeuren. In'

dien men hetzelve, zonder verlies, wil behande-

len , zo moet men 'er geen Smelt-, maar flegts

eenGIoey-vuur toe gebruiken, en zo lang daar

mede aanhouden, tot dat het zyn begeerde wit-

heid bekomen hebbe.

De Omftandigheden , in § 15. bygebragt, aan-

gaande de verfeheiderley houding van dit Zout,
zyn wel zo aanmerkelyk niet, doch men' verneemt
daar , hoofdzaakclyk , uit , dat dezelven dienen

om de famenftellende deelen te bepaalen van het

Zout der Souda , welken een Loogzout en een

Keukenzout zyn. Om. deeze van genen tefchei-

den is 't niet noodig, de Loog te verdeden , en
ieder deel in 't byzonderKryftallente doenfehie-

ten, maar het is genoeg, dat men de famenge-

voegde Loog, op 't Vuur, zo lang langzaam uit-

rooken laate,tot dat zig op de Oppervlakte klei-

VIII. Dsr.L. Ff nc
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nc vierhoekige Kryftallen vertoonen. Dan laat

men de Loog Kryllallizeeren en herhaalt de uit-

rooking nog eenige maaien , waar door de Kry-

fiallen wat grooter worden , die alsdan het Keu-

ken-Zout uitmaaken. De laaide fchicting, nu,

is zeer Loogagtig , vettig en fmeerig, en daar

uit kan men nog eenig Keuken-Zout affcheiden

,

't welk anderszins nooit geheel zuiver daar uitte

krygen is, Om, nu, geen verlies aan Zout te

lyden , moet men de Loog zeer langzaam uitdam-

pen en vervolgens geheel droog ukrooken laaten;

alsdan krygt men meer Zout, 't welk egter geel

en fmeeng is , en de Vogtigheid der Lugt fchielyk

4 naar zig trekt, dat anders ook het Zout der Sou-

da eer doet, dan 't gene bereid wordt uitdeAfch

van de Kali. Het verzamelde Zout, nu, moet

in een fchoone Smeltkroes zagtelyk gekalcmeeid

/ worden, waar door het zyne geele Kleur kwyt

raakt en witter wordt. Indien men het op nieuws

in Water laatfmclten, en 'er mede te werk gaat

als voorheen, zo wordt het niet alleen fchooner,

maar houdt zig ook beftand in de Lugt. Doch,

wanneer men 'er het Keuken- Zout van begeert af

te zonderen,' zo moet men naar de aanwyzing

van den Autheur te werk gaan, gelyk in § ió is

befchreeven.

Uit de Proefneemingen van den Heer Schmidt,

\velke tot uitdrooging van dit Zoutin 't werkge-

tïeld zyn , blykt zeer duidelyk,hoc hetzelve een

geheel verfchillend kenmerk heeft van dat der

Loog-
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Loogzoutcn {Alkalta') daar het bovendien van

veriehik dour zyne tot Glas fmekbaare Aarde,

weike het m een fterk Smekvuur agterlaat , en

desvvegens in de Glasmaak Konit billyk de voor-

keur verdient; aangezien dit Zout ongemeen fchie-

lyk in 't Vuur vloeit en een Glas geeft, 't welk

andere zodanige Zouten niet doen. Ik ben der-

halve taaraelyk verzekerd, dat deszelfsligte Vloei-

baarheid grootendeels van de Merkunaale Aarde

des gemeen en Keuken-Zouts, als ook van nog eene

by zonder ligt tot Glas fmeltbaare Aarde, die daar

onder gemengd is , ontftaa. Want fchoon men

ook eefte vermenging van 't gewoone Keuken-

Zout met een ander in 't Vuur beftendig Loog-

zout, tot bevordering van een ligte Glasfmeking

wilde doen , zou zulks niet alleen bezwaarlyk

gefchicden, maar daar uit zou, op ver naa, niet

een zo ligt vloeibaare ZeltTtandighcid voortkome.

Men ziet dus hier uit , dat het Zout der Souda

het bekwaamde Middel zy, voor andere Alkai-

fche Zouten , om een regt goed en fyn Glas te

maaken, als ook zelfs de vloeijing van het Glas-

Metaal te bevorderen.

Voorts is het een nuttige Aanmerking , wan-

neer de Autheur volgens § 17. heeft willen na-

gaan , of met het Loogzout van de Souda , even

als met andere dergelyken , eene Zeep konde ge-

maakt worden. De Proef gelukte hem zeer wel,

alzo hy zyn oogmerk volkomen bereikte, en 'er

een Zeep van kreeg , die weinig verfchilde van

VIII. Deel. Ff 2 de
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de Alikantfche , welke daarom zo beroemd is*

dat zy van Souda-Zout en Boom- Olie gemaakt

worde. De bekwaame Chymift, wylendeHeer

Vogel, heeft , naar de B engten, die my zyn.

medegedeeld, de Alikantfche Zeep in het Labora-

torium van den Heer Geoffroy dikwils gemaakt, en,

dewyl diestyds het middel nog niet bekend was,

om derzelver wezentlyke dcclen weder volko-

men van een te fcheiden , zo werdt hem vanden

Heer Geoffroy eens gevraagd, hoe men de Olie

weder van het Zout kon afzonderen ? Hier in was

dceze Man niet traag, maar ontbondt de Zeep, in

eenige Uuren tyds , volkomen , 't welk den

Heer Geoffroy een byzonder genoegen gaf, voor-

al toen hy hem de Olie zuiver leverde. Vervol-

gens fchreef hy daar over een Vertoog, en heeft

ook verfcheide zodanigen , op den naam van den

Heer Geoffroy, onder de Stukken der Akade-

mie van Parys uitgegeven.

Wat aanbelangt de Proeven van onzen Au-

theur , dat het Loogzout van de Souda met den

Geeft van Vitriool eene Opbruifching maakte ;

daar van heb ik reeds omftandig in twee Aanmer-

kingen over de Spaanfche Souda en de Kali in 't

gedagte Werk gefproken. Ik heb ook het onder-

fcheid van beiden daar in gevonden , dat het uit

de Souda gemaakte Zout daarom Loogagtiger

moet geheten worden 3 dcwyl het eerder dan het

andere in de Lugt fmelt. Dus verandert het, ins-

geJyks, met Stof van Kolen in eenH^r Sutyhuris,

en
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£n men kan 'er, gelyk met andere Alcalia, een

volkomen Zwavel uk voortbrengen. Hoewel,

nu, dit Zout van de Souda, volgens zyne voor-

naamfte famenftellende deelen, naamelvk Loog-

agtige die tegen 't Vuur beftand zyn , boven an*

dere van deezen aart niets fchynt uit te munten

,

moet men hetzelve daar in egter de voorkeur gee-

ven; dewyl het eensdeels niet zo veele Kalkag-

tige deelen , als anders dergelyke Zouten bezit-

ten , in zig bevat, en, ten anderen, ook met

meer Glas-Aarde vermengd is. Bovendien heeft

het in zig een gewoon Keuken-Zout , dat niet

alleen uit deszelfs Knappen ia 't Vuur , maar ook

uit andere met hetzelve in 't werk gefielde Proef-

neemingen genoegzaam is gebleeken. Wie, nu,

ziet hier uit niet , dat dit een geheel byzonder

Zout zy , dat volkomen die Eigenfchappen bezit

,

"welken het behoort te hebben tot de Gebruiken,

waartoe het beltemd is ? Wy willen wel den

Heer Kunckel, die in deGlasmaak-Konftby uit-

trek ervaren was, toeftaan , dat men het Zoutder

Souda zo noodig niet hebbe tot het bereiden van

Glas, dewyl een iegelyk Alkalifch Zout derge-

lyken dienft doet , en veel beter koop, door het ver-

branden van Kruiden tot Afch , bereid kan worden

:

maar niemand, die eenige kennis heeft van het

Glas maaken, zal ontkennen , dat het Zout der

Souda tot het maaken van de fynfte Kryftailyne

Glazen ongelyk bekwaamer. zy, dan eenig an-

der Zout uit Plantgewaffen. Alleenljrk wordt

>VIXI. Deel. Ff 3 men
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men dit Ongemak daar in gewaar ,dat de Glazen,

die met Spaanfche Souda gemaakt zyn, blaauwl

agtigzien: doch hetzelve zou gemakkelyk kun-

nen worden weggenomen, indien men het ge-

melde Zout , naar myne Aanmerking, wel kalci-

fi eerde, als waar door alle vuiligheden , inzonder-

heid de vette Deelen , daar uit gedrecven zouden

worden : want ik heb bevonden , dat zo wel de

Souda, als het Zout van Kali, door dikwilsfmelten

en het gloeijen in'tVuur, andere Zouten in witheid

verte boven gaa. Nu is het jammer,dat wy indeeze

Landftreeken, daar dat Kruid taamelyk overvloe-

dig groeit , deszelfs Voortteeling niet meer be-

vorderen kunnen : want , fchoon al het gebrek

der Weiden voor het Vee, op veele plaatfen,

zulks niet verbieden mogtc,fluipen gemeenlyk, on-

der zulke Onderncemingcn , byzonderc inzigtcn

van eigen voordeel , die voor de Samenleeving

meer fchadelyk dan voordeelig zyn. Ondertus-

fchcri kan ik , op herhaalde Ondervinding , ver-

klaaren , dat ons Zoutkruid ten opzigt van de

Souda , welke daar uit bereid kan worden , het

Spaanfche niet toegeeft , en ik zou durven ann-

neemen , dezelve daarvan even zo goed, als de

Alikantfcheis, te bereiden.

Gaarn zou ik nu, met den Heer Schmidt,
iets gewagen van de nuttigheid der Soud'i in

de Geneeskunde ; doch ik , voor my, moet

bekennen , dat ik tot dus verre geen Proeven

daar.
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daar omtrent genomen heb , noch ook heb

willen neemen : want , wat in de eerfte plaats

het in Water ontbonden en tot een Loog ge-

maakte Zout der Souda betreft, durf ik niet

beweeren , dat deeze Loog iets verrigte , 'c

welk verfchillendc is van de uitwerking van an-

dere Alkalifche Loogen. Wy kunnen wel de

Eigenfchappen , die § 23, daar aan toegefchree-

vcn zyn , niet ontkennen, doch wy kunnen 'er

ook, inderdaad, niets meer van vervvagten,

dan 't gene een andere geringe Loog uitvoert,

en zy heeft derhalve geen byzondere werking.

Aan den cenen kant , egter, alzo deeze Loog

meer Alkalifche deelcn bevat , en daarom ook

met meer prikkeling op de vafte Deelen van ons

Lighaam werkt , en bygevolg den Omloop des

Bloeds fterk aanzet, is derzelver Gebruik zeerj)e-

denkelyk : aan den anderen kant kan men der-

gelyke Loogen veel beter koop bereiden , zon-

der dat men de duure Souda behoeft op te zoe-

ken , die , bovendien , in de Winkels zelden

regt goed wordt aangetroffen. Wy neemen

het. ondertuffchen, onzen Autheiir gantfeh niet

kwaalyk , dat hy van deeze nuttigheid gewag
heeft willen maaken. Alleenlyk zy men oplet-

tende , dat men zodanige Loogen niet laat innee-

men door Menfchen van een aandoenlyk Tempe-
rament, en gebruike ze ook geenzins uitwendig,

daar ecne Ontfteeking en Hitte in de Declea

plaats heeft; dewyl daar door de Pynlyke Ge-
VIII. Deel. Ff 4 voe-
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voeligheid grootelyks vermeerderd wordt. On-
dertuffchen is 't gebruik derzelven geenzins te

veragten, als men Waterige AlkalifcheTinktuu-

ren uit zekere Vegetabilta bereiden wil.

De (Sa!ia Neutra) die uit de S.ouda met eeni-

gerley Zuur bereid kunnen worden, hebben ins-

gelyfcs, boven andere dergelyken , niets voor-

treffelyks. Alleenlyk zonder ik dat gene uit, 't

welk Sel Je Se'tgnette geheten wordt: want het-

zelve is met eene by uitftek verdeelende, oplos-

fende en verdunnende kragt begaafd , inzonder-

heid wanneer zig taaije , Slymige en Galagtige

Onzuiverheden in de Maag en het Gedarmte

bevinden , en in 't byzonder doet hetzelve veel

dier ft in alloopende Koortfen.

Aangaande de Zeep van de Souda kunnen wy
in de Geneeskunde niets aanmerkelyks getuigen,

noch zeggen , dat dezelve de voorkeur verdiene.

van andere Zeepen. Hedendaags hebben de Zeep-

agtige Middelen een voornaame plaats onder de

Geneesmiddelen ingenomen, en men zal het een

Doktor voor onweetenheid toerekenen , wan-

neer hy zulke , ten hoogften beroemde Medi-

kamenten , niet voorfchryft. Waarom ? Om
dat deze of gene groote Arts dezelvcn uitgevon-

den en opgevyzeld heeft. Wy laatenze aan 'jt

Qeval over, en hopen, dat het daar mede even

zo zal gaan, als het met andere nieuwmodifche

Artzenyê'n gegaan is. Ik kan, ten minltc, riet'

peggen, dat derzelver uitwerking qvercenftemt

flicc
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niet de zo hoog gepreezene deugd. Die gewoon

is veel te waagèn , moet het zig ook welgeval-

len laaten, dat het hem dik wils tot nadeel ftrek-

ke. Men gebruike ze , daar 't noodig is , met

verftand.

In de Glasmaak-Konft heeft de Souda, naar 't ge-

ne uit § a8. blykt, ontwyfelbaarhaare groodïe nut-

tigheid. Wy zullen ons daar mede niet ophouden,

aangezien het voornaamfte reeds is bygebragt, en

aangaande het overige kan men Kunckel nazien.

Men gebruikt daar toe, veelal , de Souda zonder

zuivering of uitlooging van het Zout ; doch, indien

men eenregt helder Kryftallyn Glas wil maaken,

zo is 't voor alle dingen noodig , dezelve eerft te

zuiveren. Tot de gewoone Glazen wordt zy

,

zo als menze uit Spanje krygc, doch tot beter

ontbinding eerft fyn gemaakt zynde, gebezigd.

Of nu het Zuut der Souda, in de Soluticn en Pre-

cipitatiè'nderMetaalen, ietsuitmuntendshebbe be-

ven andere ,'lkalifche Zouten, kan men uit der-

zelver famenftellende deelen beft nagaan. Ten
aanzien van het Loogzout, dat zig daar in be-

vindt, is het niet beter dan anderen van dezelfde

foort; maar de vermenging van hetzelve met ge-

meen Zee- of Keuken-Zout maakt in Öeszelfs

uitwerkingen tot Ontbinding en Nederploffing

der Metaalen eenig verfchil; weshalve men voor-

zigtig daar mede te werk gaan , en het niet an-

ders, dan tot een byzonder oogmerk, gebruiken

nioet. Mifichien zou men ook dit Zout , in heu

VIII. De kl. Ff 5 ver-
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verhevene deel der Scheidkunde, tot Mcrcurifica-

tie der Metaalen met vrugt gebruiken kunnen;

doch wy bevoelen zulks den veriiandigen Leezer

tot verder Onderzoek aan.

Voor 't laatft zullen \vy nog gewag maaken

,

van de bereiding dier hcerlyke Ukramaryn Ver-

we, uit de Souda; 't welk door den Heer
ScHMiDT is over 't hoofd gezien. Wylen de Heer
Bergraad Henckel is daar van de eerfre Uitvin-

der geweeft, die dezelve, als een blaauvv Won-
der, uit de Souda en Kali te voorfchyn bragt. Ik

ben ook zo gelukkig geweelt, vandeeze Verw,ins-

gelyks , uit de Souda te bereiden , waarvan ik de

Aanwyzing gedaan heb in het vierde Declmyner

gemengelde Aanmerkingen. De Kleur is onge-

meen pragtig en fchoon; zy houdt ook ftand , wan-

neer men de Souda regt heeft uitgeloogd ;doch men
krygt 'er zeer weinig van. Uit verdere Proefnee-

mingen zal men nog kunnen ontdekken, ofmen,door

middel van deeze Ultramaryn-Verwe , met behoor-

lyke byvocgzelen en een welbereide Fr'ttta, een

blaauw, of ten minde een Paarlkleurig Glas kan

maaken. Eene veel heerlyker Kleur, en die na-

by komt aan het Berlynfch blaauw, kan men haa-

ien uit het fmekbaare Zout der kleine Wereld,
wanneer hetzelve door Broeijing en Rotting wordt

voortgebragt. Hier omtrent, nu, zou de Vraag in

ovcrweeging kunnen genomen worden, waaruit

eigentlyk de blaauwe Kleur ontttaa? Ik zeg, dat

die niet aan het Alkalifehe Zout, alleen , noch ook

aan
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aan het Keuken Zout is toe te fchryven , maar dat

zy voortkomt uit vermenging var. die beiden : hoe-

wel zy egter ook, door famen voeging van deeze,

tweederlevZoutcn, niet kan worden voortgebragt.

Derhalve heef: de toenmaalige Autheur deriïW/i-

Tcke Zeytungen gedvvaald , wanneer hy het vierde

Deel myncr gemengelde Aanmerkingen , in het

Jaar 175Ó , in het negen en-zeftiglre Stuk deezer

Zeytuttgen aannaaiende, zig dus uitdrukt. „Aan-

5, gezien , egter hetZoutkruid niet overal tekrygen

„is , zo zou het een Zaakzyn van veel belangvoor

„ het Algemeen , indien met het gemeene of Keu-

reen Zout, behoorlyk toebereid zynde, even 't

„zelfde kon uitgevoerd worden, als tot dus verre

„alleenlyk met de Soudaheeft kunnen gefchieden.

„Wy zullen den Heer D^Nenenhahn ter verdere

„ onderzoeking overlaaten , of niet een dergclyke

„Verw uit het Keuken-Zout te maaken zy, als

„ de gene, welke Henkel uit de Souda voorgege-

ven heeft te bereiden." Ik houd het daar voor,

dat de tot Glas fineltbaare Aarde , benevens het

Keuken Zout, tot voortbrenging van deeze hcer-

lyke Kleur het meeftc toebrenge: ten minftckomt

het ook veel daar op aan ,dat het Zotitkruid (Ka-
ft) vooraf door de Broeijing toebereid worde, als

welke een Middel is, om het uithaalen van deeze

Verw gemakkelyker te maaken.

H,
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Inleiding.

I. "TyTErfcbeide hoedanigheden der Lugt zyn in*

V de Natuurkunde bekend: zy is zwaar,

veerkragtig , doorfchynende , yl , en miilchienook,

gelyk zeer waarfchynlyk is, Elektriek. Met alle

dceze hoedanigheden , nu, byna, is het zo gele-

gen , dat dezelven ofterftond in 't oog loopen , of

ten minfte door Proeven, die gemeen zyn en ge-

makkelyk in 't werk te ftcllen, ontdekt kunnen

worden. Dus bewyft het Water, dat men in

een omgekeerd Glas, 't welk enkel met een Pa-

pier-
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piertje toegedekt is, laat hangen , de Zwaarheid

van de Lugt , toonende dat het Water van de

Lugt in Evenwigt gehouden worde. Ja uit de

Zuiging der Pompen alleen , wanneer het Wa-

ter daar door opgeheven wordt , is hec zelfde

blykbaar: des het te verwonderen is, dat deeze

El'genfchap niet eer bekend geworden, en dat de

geheele Natie der Natuurkundigen, voor de ty-

den van Guericke , dermaate verblind geweefi:

zy , dat men zulk een Toeftel van nooden heeft

gehad van Proefneemingen, om eene Wet van

de Natuur, die zo baarblykelyk was, te betoo-

gen. Daar in komen thans wel alle Natuurkun-

digen overeen, dat de Lugt zwaar is en Veerkrag-

tig, doch, of de Lugt eenige Kleur hebhe, dan vaft

alle Kleur ontbloot zy, is een ftuk waar in zy mer-

kelyk verfchillen. Derhalve heb ik niet onnut

geoordeeld., dit Onderwerp thans te verhande-

len.

Wat Kleur zy ?

2. Voor dat ik, egter, tot vcrklaaring van de

Kleur der Lugt kome, is het noodig, naauwkeu-

rig te bepaalen, wat men door Kleur in 't alge-

meen verftaa. Dit woord , naamelyk , wordtvan

het Gemeen niet alleen , maar van de geleerde

Philofoophen zelfs, in verfchillende betekenis ge-

bruikt. Gemeenlyk neemt men het in vierderley

zin. Eerpelyk verftaan wy door Kleur een/ge by-

zondere aandoening in het Oog, die wy krygen

VIII. Deel. van
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van het Licht. Indien ik, nnamelyk, van de rob-

de of van de blaauwe Kleur fpreek, begrypik daar

door een byzondere aandoening in myn (Jog, wel-

ke een denkbeeld in myn Ziel verwekt, daar wy
de naam van roode of blaauwe Kleur aan geeven.

Boyle heeft waargenomen (V), dat ineen Felt-

tyd aan eenige Menfchen , die de Feit hadden
,

alle Voorwerpen zig gekleurd vertoonden. Dee-

ze Kleuren waren in de Voorwerpen zelf niet,

noch ook in 't Licht, maar kwamen voort uitee-

re zondcrlir.ge'gevüdigheid van het Netvlies, door

den ongeregeld geworden invloed van het Ze-

nuwvogr. Het zelfde gebeurt niet zelden ook

aan de Vrouwsperfooncn die metOp'tyg'ngen de

Minnen die met Hypochonder zyn gekweld (£).

Ten 'tweeden noemen wy Kleur, een byzondere hoe-

danigheid van zekers L'gtjïraal , welke ik reeds

over lang betoogd heb , in de vcrfchillende fnel-

heid van het Licht te beftaan. In deezc zin noe-

men wy het Licht rood, indien de Straal, welke

het denkbeeld van roodheid in ons verwekt, af-

gefchelden zy geweefl: van de overige Straalen.

Nu is 't waarfchynlyk, dat deeze Straal die zy,

welker deeltjes het fnelfte worden voortgedrec-

ven,

(a) Exper. fj? confid. de Colorlbus. Cap. 2.

(b) Een uitmuntend zoJanig Voorbeeld van een Vrouws-

perfoon die de Opflyging hadt, brengt Ijoyl2, op de

gezegde plaats, by; 't welk ik te vooren reeds, in myn
Werkje over de Kleuren , heb aangehaald en omftandig

verklaard.
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ven, of, ingevall e wymet den doorlugtigen Eu-

LERüsde drillmgo (Vibratio) van het Lichc erken-

nen, die, welker drillingen het fnelfte op elkander

volgen (V). Ten derden "worde van ons Kleur gehe-

ten , zekere hoedanigheid van een Lig/saam , welks

maakt , dat hetzelve de roode of andere gekleurde

Straalen alleen , of terugkaatze , of door Straal-

breehng van de anderen afzonde-re. Dus zeggen

wy , dat het Bloed een roode Kleur heeft, om darj

hetzelve , van wegen eene byzondere dikheid

der plaatjes , de roode Straalen alleen ta rugkaatft;

gelyk dit elders van ons beweezen is (V). Ten

vierden wordt Kleur ook in die zin genomen als

de Schilders dit woord gebruiken, naamelyk voor

een byzonder Lighaam , 't welk aan andere Lig-

haamen geftreeken zynde maakt , dat dezelven

deze of die Straalen terugkaatzen. Dus noemen

de Schilders de Cinnaber een roode de Gittegom

een geele Kleur.

Wat de Kleur der Lugt zy?

3. Menbegrypt ligt, dat wy, van de Kleur

der

(c) Zie zyne Nova Tbeoria Lucis £? Colorum. Opufc. T.

I. p. 196.

(</) Zie myne DifTert. Inauguraüs, de Sa?iguificatione.
_

[als ook Fragmentum de colore fanguinis ex DoïïrinA Medi-

cd Perfarum, agter Pfellus de Lapid. Vïrtutibus, edit. a

Jon. Stfph. Rernard. Lugd. Bat. 1745-]

VIII. De el.
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der Lugt handelende, dit woord niet in de eer-

fte noch in de tweede betekenis neemen ; want

wy zien hier geenzins op de aandoening van de

Ziel, noch op de hoedanigheid der Straalen. Ja

in zulke zin ftellen wy ook niet, dat 'er Kleur in

de Lugt zy, als de Schilders die aan zekere Lig-

haamen toefchryven: maar, dewyl de Lugt een

dunne doorfchynendc Middelftof is , welke de

Lichtftraalen breekt, zo kan 'er eene Kleur aan

toegefchreeven worden , indien wy 't Vermogen

daar aantoeftaan, om zekere gekleurde Straalen

fterker te breekcn. 't Is , naamelyk , uit de Na-

tuurkunde bekend: i. Dat niet alle Lichtftraalen

van doorfchynende MiddelftorTeneenpaariglyk ge-

broken worden , maar dat de Violette Straalen

demeefte, de roode Straalen de minfte Brecking

ondergaan :2. Dat de gekleurde Straalen van door-

fchynende Middelltoffen op verfchillende wyzen

worden gebroken, zo^, dat de eene doorfchynen-

de Middelftof op de roode, de andere op de blaau-

we Straalen fterker werke , dan op de overigen :

3. Dat hier door de Kleur van de doorfchynen-

de Middelftoffe voortgebragt worde. De Lugt

derhalve , zo zy eenige Kleur heeft , zal het ver-

mogen bezitten , om eenigerley gekleurde Straa-

len fterker te breeken. Welke hoedanigheid, of

zy weezentlyk in de Lugtplaats hebbe, thans na-

der te bepaalen ftaat.

Wat
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Wat de Ondervinding daar omtrent Zeere.

4. In de eerpeplaats neemen wy waar, dat dé

.Lugt de Kleur der nabuurige Lighaamen niet ver-

andert. Dus zal men alle de Kleuren van Bloe-

men en andere gekleurde Lighaamen , in het Lugt-

ledige, even de zelfde bevinden, als in de opene

en vryè Lugt. Ten meeden , zo de Kleuren dei-

ver aiTtandige Lighaamen zeer levendig zyn, ge-

ïyk de witte of roode, worden zy oï in 't geheel

niet, of maar weinig veranderd. Dus neemt dé

witte glanzige Kleur der Maan geen de minftè

Kleur aan van de Lugt. Een witte Tooren ver-

toont zig op de affiand van een Duitfche Myt

nog volkomen wit. Tenderden, andere Lighaa-

men egter, welker Kleur geel, groen, violet of

graat/wis, fchynen altoos, op zekeren afftand,

mauw te zyn. Dit is de reden, datBoflchenen

Bergen, aan de Kimmen, zigblaauw vertoonen.

Even 't zelfde heeft plaats met de toppen vanhe-

melhooge Bergen , die, om de zelfde reden, de

byftere hoogte naamelyk s blaauwagtig zyn. Ten

vierden, de bloote Hemel vertoont zigaltydblaauw,

én die Kleur is, hoe meer naar den Top toe. hoe

hooger blaauw; hoe meer naar de Kimmen, hoe

bleeker. Want , dewyl de Hemel geen by zon-

der Lighaam is, als een Gewelf uitgehold of vol-

komen rond, gelyk de oude Wysgeeren gedroomd

hebben, en het Gcmeene Volk heden nog van

VIII. Deel. Gg ver-
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verbeelding is ; zo blykt , dat die Kleur geenzins

aan den Hemel kan worden toegefchreeven ,maar

aan de Lugc : doch , of zy de Lugt eigen en 'er

onaifcheidelyk van zy , dan door enkel Toeval

daar in ontftaa , hier van zullen \vy in 't vervolg

fprecken.

Algemeene verklaaring deezer Verjchynzekn.

5, Op tweederley wyze kunnen deeze Ver-

fchynzelen worden uitgelegd. Voor eerft^ naa-

melyk, kunnen wyaanneemen, dat de Lugt uit

zig zelve van alle Kleur ontbloot zy , en dat die

blar.uwe Kleur , waar mede de ver afftandigeLig-

haamen zig gekleurd vertoonen ; en welke de

bloote Hemel ook heeft, ontftaa uit de vermen-

ging van het Licht met de Schaduw, of uit de

terugkaatzing der Straalen van wit Licht., met de

zwarte Kleur des Hemels en die der ver aflandi-

ge Voorwerpen vermengd. Ten tweeden kan in

deeze zelfde Lugt zekere hoedanigheid worden

onderfteld, om deblaauwe Straalen der Voorwer-

pen fterker te breekenendus dezelvenzigblaauw

gekleurd te doen vertoonen. Dewyl het een , zo

wel als 't andere, mooglykis ,doch in de Natuur-

kundige Weetenfchnp niet alleen de mooglyke

vcrklaaringcn der Zaaken , maar die weezentlyk

plaatshebben, worden vereifcht ; hierom is 't

r.ocdïg dat wy onderzoeken , welke van deeze

Ver-
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Verklaaringen waarfchynlykft en meeft met de

Ondervinding overeenkomltig zy. Onze gchee-

le Verhandeling over de Kleur der Lugt komt

,

derhalve, daar op uit ; dat wy, 1. De Bewys-

redenen voorltellen van de genen , die de Kleur

der Lugt uit vermenging van 't Licht metdeScha-

duwe verklaaren : 2. Dat wy betoogen , hoe dee-

ze Verklaaring niet genoegzaam is , ten zy men

in de Lugt zelve Kleur onderftelle : 3. Eindelylc

dit Gevoelen van Tegenwerpingen te bevry-

den.

Denkbeelden over de Kleur der Lugt.

6. 't Is hier geenzins myn oogmerk, om alle

de Gevoelens der Natuurkundigen over de Kleur

der Lugt op te tellen: myn tyd noch bezigheden

laaten thans niet toe, alle de Werken over de

Natuurkunde te doorbladeren : het zy genoeg , dat

ik 'er flegts eenige aanhaale. Honoratus Fabri

heeft reeds die blaauwe Kleur afgeleid (e) van de

tcrugkaatzinge des Lichts, door de Stofdeeltjes

en overkleme Lighaampjes, die in de Lugt her-

om vliegen, waar uit zulk eene maatiging Qmodi-

fcat]o~) der Lichtftraalen zou voortkomen, wel-

ke de blaaawe Kleur voortbrengt. Hy berifpt

tevens Fromondus , die deeze Kleur van een

flaauw, fchemerachcig en met half volkomen dui-

fter

(e) In Pbyfica fua. Traflatu V. Propof. 22T. Lior.s 1(569.

[Zie ook Phil, Tranfafö. for the Year 1670. N. 68.]

VIII. Deel. Gg 2
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fier vermengd Licht , hadt afgeleid. FROMONDUSy

ordertuffchen s fchynt in 't zelfde Gevoelen ge-

weeft te zynmet demcefte heden daagfche Natuur-

kundigen , die de blaauwe Kleur der Lugt , ge-

lyk wy zo even gezegd hebben , ftellen voort te

komen van de vermenging des Lichts, dat door de

Elcmentaare deeltjes der Lugt is terug gekaatft,

met die zwarte Kleur, welke eigen is aan de le-

dige Ruimte, door ons deHemel genaamd: daar

Fabri , in tegendeel, de enkele modificatie van

het Licht , 't welk door de Lugt terug gekaatft

wordt , voor oorzaak aanneemt. Joann. Casp.

Funccius heeft , in een over dit Onderwerp uit-

gegeven Werkje (ƒ) ,
gehandeld van de Kleu-

ren des Hemels, en verklaart aldaar ( pag. 99.

)

dereden van de blaauwe Kleur, leidende die, op

dat ik van zyne Woorden gebruik maakc , af van

de lamenvoeging van veele Schaduwen met wei-

nigcr Straalen ; of, gelyk hy (pag. 100. ) zig uit-

drukt , de zwartagtige ./Ether blinktdoorde doorje/ty-

tiende Lt/gt heen , en vertoont zig daarom blaauw. Op
de zelfde manier, byna 3 verklaarcn de meeftehe-

dendaagfche Natuurkundigen de Kleur der Lugt,

gelyk de zeer doorlugtige Wolff (g) , de hoog

vermaarde Musschenbroek (h) , en an deren. Ma-
riotte , egter , fchryft aan de Lugt een eigen

Kleur

(f) IJler de Cnlorilus Cceli. Ulmrc T716. G&avo.

(g) 23crmutjft. ©et), wm ben Söirfinuj. Der Sftrtftte,

P 302.
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Kleur toe, die blaauw zy, doch zeer fyn , en

leidt daar van de blaauwe Kleur van ver afgelege-

ne Voorwerpen af O"). G. W. Krafftiüs durft

daar omtrent niets bcpaalcn , maar, tcrwylhyde

overige Hoedanigheden optelt van de Lugt, zege

hy , dat dezelve alleenlyk blaauw Jchynt te zyn ofwee-

zentlyk zodanig gekleurd is £k).

'/ Is mooglyk, dat de blaauwe Kleur uit de vermen-

ging van zwart met wit Licht ontfiaa.

7. De Kleur in zo verre zy tot het Oog bc*

trokken wordt , is een byzondere aandoening

,

door het Licht verwekt, op het Netvlies (§. 1. ).

Alle Gevoeligheid, nu, die van een uitwendige

oorzaak ontftaat , hangt af van 't Vermogen eens

Lighaams , dat buiten ons gcplaatft is en werkt op

onze Zenuwen. De aandoening der Kleuren ,

derhalve , moet voortgebragt worden door de

kragt van 't Licht, dat op het Netvlies werkt,

Nu kan de kragt van een Lighaam , met den zelf-

den Inhoud (Majja) verfchillende zyn naar reden

van de Snelheid, en aan den anderen kant, als de

Snelheid de, zelfde blyft, naar reden van den In-

houd. Dus kan de oorfprong der Kleuren twee-

derley zyn. De oorfprongelyke Kleuren , en die

ei-

(b) Beginz. der Natuurk. ^1123. [Comp. Ann.1762.J943.]

{i) De la nature del'Air. p. 181.

(k) FraïeSt. in Phyfic. Tbeoret. V. I. f 38?,
VUI. Deel. , Gg 3



454 Verhandeling over de

eigen zyn'aan't Licht, fchynen voort te komen van

de verfchillende Snelheid der Lichtftraalen , die

dus op een verfchillcnde wyze het Netvlies aan-

doen , en daar door verfchillendc Kleuren voort-

brengen. De Snelheid, nu, van de roode Straa-

len fchynt de grootite en die der Violette Straa-

len de kleinfte tezyn; terwyl degecle, groene

en blaauwe een Snelheid hebben, die tuffchen de

gemelde Snelheden gemiddeld is~; gelyk \vy dit

reeds in een Werkje over dit Onderwerp , dat in

't jaar 1749 uitgegeven is, getragt hebben te bc-

toogen (/). Stel nu dat wit Licht, 't welk de

Som der Snelheden heeft van alle deStraalen, om
dat het uit de Straaicn van allerlcy Kleuren fa-

mengefteld is, van Inhoud QMaJJa') verminderd

worde: daar door zal de kragt van dit Licht , des-

zelfs werking op het Netvlies en de dus voortge-

bragtc aandoening, verminderen. Hier uit blykt

klaar , dat wit Licht tot dien trap kan vcrflanu-

wen, dat door hetzelve op het Netvlies die aan-

doening worde voortgebragt , welke anders voort-

komt van een blaauwe Lichtftraal. Dewyl,nu,

de Schaduw niets anders is, dan een verminde-

ring des Lichts 3 door eenig duifter Lighaam ver-

oorzaakt, zo blykt, dat de vermer.gingdesLichc

alleeneenige vermindering van hetzelve zy, wat

den Inhoud betreft, en hier uit volgt, datdever-

(l) SSetftt* «uer naf)er;i (rrfliivttw} t>on bit 9Lu;.r fcer

Jarkn/ jur grlautmws bet g.irK'Htïjecrie b<$ $lmmi.
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menging van wit Juicht met de Schaduwe een blaau-

we Kleur kan voortbrengen. Men iïelle, by voor-

beeld , dat de kragt van 't blaauwe Licht , met

zekeren bepaalden Inhoud, gelyk aan 20, en die

van 't witte Licht, met den zelfden Inhoud
,
ge-

lyk aan 100 zy. Laat dan de Inhoud van het wit-

te Licht . door het opflurpen of op een andere wy-

ze onderfcheppen van deStraalen, dermaate ver-

minderd worden , dat 'er ilegts een vyfde deel

van overblyve, zo zal de kragt maar het vyfde

deel zo groot als te vooren , en daarom 20

zyn, gelyk die van 't blaauwe Licht , en bren-

gen, derhalve, ook de zelfde uitwerking voort.

Die oorjprong van de blaauwe Kleur door Proef-

neemingen betoogd.

8. 1 Proef». Een Speelkaart overend gezet

hebbende op een houten Tafeltje, vlak tegen de

heldere Maanefchyn, gaf dezelve, naar gewoon-

te , een zwarte Schaduw. Toen plaatite ik aan

de zyde een brandende Kaars, zodat 'er een dub.

bele Schaduw geformeerd werde. Daar de twee

Schaduwen op elkander vielen, was het geheel

zwart: dat gedeelte, 't welk door het Schynzel

van de Maan alleen gemaakt werdt , was bleeker:

maar het overige der Schaduw, bepaald door het

Licht der brandende Kaars, vertoonde zig vol-

maakt blaauw. /

a. Proefn. Indien men de opftygende Rook van

VIII. Deel. Gg 4 ver-
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verre befchouwt , door een Lugt die fterk vcv-

Hcht is van de Zonneftraalen, zal die Rook zig

blaaawagtig voordoen.

3. Proefn. Laat , in een donkere Kamer , Rook
palïeercn door een Lichtftraal , die van een klein

Gaatje is doorgelaten, zo zal die Rook, indien

dezelve niet te dik zy , zig ook blaauwagtig ver-

tooncn.

4. Vroefn. Funccius verzekert, op de aangehaal-

de plaats, dat een Houtskole in fyn Lywaat ge-

wonden, blaauwfchvnt. Hy voegt 'er by 3 dat

die zelfde Kleur ontüaat , wanneer men tot Foei-

jcr gemaakte Houtskolen , met een weinig Kryc

gemengd, door Linnen of geprikt Papier laat val-

len en daar mede wit Papier beflrooit. Geen van

beiden is my ooit gelukt, fchoonik agtervolgelyk

de veelheid des Kryts vermeerderd , en het ge-

mengd Poeijcr op verfcheide afltanden befchouwd

Jicb. De blaauwe Kleur, egter, die zig uitwen-

dig in de Aderen van 't Menfchelyk Ligliaam ver-

toont , is zekerlyk aan de doorfchynendheid der

Bloedvaten 3 en de terugkaatzinge des Lichts van

de uitwendige Oppervlakte, toe te fchryven. Het

Bloed , naamelyk , in de Aderen beilooten , is

zwart zo lang het geen Licht heeft en de witte

Straalen des Lichts maaken, door liaarc vermen-

ging met die Zwartheid, een blaauwe Kleur.

5. Proef«.By een druppeltje Inkt, op wit Pa-

pier gefprengd zynde, mengde ik een weinig

Kryt, en dus vertoonde hetzelve zig, indien het

Oog
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Pog op zekeren afftand geplaatft en 't Papier niet

tefterk verlicht was, blaauwagtig : doch ik moet

bekennen, dat deeze Kleur zo duidelyk niet wa-

re , als in de eerde Proefneeming.

Uit dit alles volgt, dat, door zekere vermen-

ging van wit Licht met Zwartheid, het Oog op

even de zelfde manier aangedaan kan worden, als

anders door een blaauwe Straal. Het blykt dan

insgelyks van agteren,dat de blaauweKleur des He-

mels ook kan voortgebragt worden door Licht

,

dat van de Elementaare deeltjes der Lugt, of van

Dampen die in de Lugt hangen , is terug gekaatft:

maar wy lecren uit ontelbaare Voorbeelden in de

Natuurkunde , dat de mooglykhcid der Verklaa-

ring van zeker Verfcbynzel niet onmiddelyk de

Waarheid daar van betoogt , ten zy door de On-

dervinding beweezen zy, dat 'er deze of gene

oorzaak weezentlyk al of niet plaats hebbc. Der-

halve moeten wy nu onderzoeken , of de oor-

zaak der blaauwe Kleur, in de Lugt, inderdaad

afhange van zulk eene vermenging, dan niet.

De blaauwe Kleur der Lugt cmjïaat met vcji

eene vermenging des Lichts met ds

Schaduwe.

Eerjle Bezvysrede.

9. Hier voor § 7. heb ik gezegd, dat de blaau-

we Kleur voorgebragt kan worden, indien de In-

houd van 't witte Licht zodanig verminderd wer-

VIII. Deel. Gg g de',
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de, dat deszelfs kragt die van het blaauwe Licht

evenaart ; want dan zal de uitwerking een zelf-

de zyn als anders die van 't blaauwe Licht. Hier

uit volgt , dat , de Inhoud van 't witte Licht we-
derom vermeerderd zynde, deszelfs kragt, en by-

gevolg de werking op het Netvlies of de daar

door verwekte aandoening van de Ziel , ook toe-

neemen moet. Bygevolg zal 'er eene min ofmeer

levendige Kleur voortkomen , naar dat die kragt

vermeerderd of verminderd zy. Derhalve moet,

indien het blaauwe Licht, uit zulk eene menging

gefprootcn , in Inhoud vermindere , een Violette

Kleur voortkomen ; en , zo het vermcerdere

,

een groene of geele , of paarfche
,
ja ook wel een

roode. Nu redeneeren v/y , op dien grond,

aldus.

Alle Kleur, die uit vermenging van wit Licht

met de Schaduw ontftaat, moet, door verande-

ring van den Inhoud des Lichts of vermeerdering

van de veelheid der Schaduwe; overgaan in een

andere Kleur : doch de Kleur der Lugt blyft altoos

blaauw en verandert nooit, ongeagt de veelheid

van Licht in de Dampkring: derhalve komt de bLaait-

ff) [Men kan daar van een oir.ftandige Befchryving

vinden, in Medic.Siles. Satyr. Specim. II. Obf. 10: alsook

in Commerc. Litter. Norimberg. Afin. 1736, en elders. Men
moet het aanmerken als een algemeen Noorderlicht, ge-

Iyk in 't Jaar 17 16, 1726 en 1729 verfcheenen zyn: die

door den Heer Musschenbiioek , in zyne Beginzelen der

Aatiturkur.de, worden Aangehaald : doch dit Verfchynzel
" was
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v)$ Kleur der £/u£i met voort uit vermenging van

}et Lkht met de ïchadirwe.

Hier tegen zou wel ingebragt kunnen worden ,

dat de Kleur der Lugt, inderdaad, fomtyds,in

-een roode of andere overgaa , zo by het opkomen

en ondergaan van de Zon, als ook by nagt: hoe-

danig een Verfchynzel , dat men een brandend»

Hemel noemde, in 't jaar 1736 byna geheel Europa

in ontfteltenis bragt (|) : doch het is klaarblyke-

lyk, dat deeze verandering van Kleur in de Lugt

niet afhange van eené verfchillende menging des

Lichts met de Schaduwe, maar van een afzonde-

ring der roode Straalen , door Dampen die in de

Lugt verzameld zyn. Wy weeten, naamelyk,

uit de Befchouwkunde der Kleuren volgens New-

ton, dat, naar de verfcheiderley dikte der Plaat-

jes andere Straalen worden doorgelaten , anderen

terugkaatft. Dus worden de roode Straalen, door

* de dikte van 6-k duizendmaal duizcndlie declcn

eens Londenfchen Duims , teruggekaatft in het

Water, en het blaauwe Licht door de dikte van

j f der gemelde deelen (*). Indien, derhalve,

de

was van het gewoone Noorderlicht zeer veel verfchillen-

de. Zie Sëh. Albr. Obferv. de Aurora Bcreati, Coburgi

24 iVcü. 1736. vifa, C. L. N. Ann. 1737.]

{*) [Zie Nevvtons Optiee , trant!. perS, Clarke. Lon-

dini. 1706. pag. 195, '217 : in pofieriori vero pagind loqni'

ter departibits centies millefunis Uncice; in priori de partibus

decies centies millejtms.]

VIII. Deel.
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de Plaatjes der Dampen, die in de Lugt vervat

zyn, dikker worden, zal de roodc Kleur worderi

terug gekaatft; indien zy dunner worden, zullen

de roode Straalen worden doorgelaten. Dat nu

de onderftelling , die wy in de SyHogismus ge-

bruikt hebben, (te weeten dat het Licht in de

Dampkring nu eens vermeerderd , dan eens ver-

minderd wordt,) waar zy, zal niemand ligt ont-

kennen , die overweegt, dat een grooter veel-

heid Lichts in de Dampkring zy na den Opgang
,

dan voor den Opgang der Zonne , en dat ook zo

veel meer Straalen in onzen Dampkring komen 3

hoe minder fchuins haare Opvalling zy, dat is, hoe

hooger de Zon ftaa. Op den middag derhalve,

voornaamclyk in de Zomer, zou de Kleur der

Lugt van blaauw in groen of eenandere hoogere

Kleur moeten veranderen ,'t welk wy nooit waar-

neemen. De Kleur, naamelyk, van den Hemel

blyft altoos de zelfde , en niet alleen blaauw , maar \

cene zelfde foort van blaauw. Derhalve is 't niet

waarfcbynlyk , dat de Kleur der Lugt afhangc

van eene vermenging des Lichts met de Scha*

duwe.

Tweede BewysreJcn.

I

10. Dewyl wy verder weeten , dat , tot de

voortbrenging van de blaauwe Kleur door ver-

menging des Lichts met de Schaduwe , zeker ge-

tal vereifcht worde van Lichtftraalen ; dat is, ze-

kere Inhoud ( Mqjja ) van Licht ; en het boven-

dien
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dien zeker is, dat , naar reden van de verandering

van deezen Inhoud de Kleur ook veranderd moet

worden ; zo blykt, dat de Kleuren , door te-

rugkaatzingc des Lichts van een digter Lighaam,

ook verandering moeten ondergaan. Een digter

Lighaam, naamelyk, heefteen grooter veelheid

van StorTelyke deelen , en 'er loopen meer Straa-

len tegen deeze deelen aan, y
t welk 'er meer doet

terug-gekaatft worden. Indien, derhalve, de,

blaauwe Kleur der Lugt terug gekaatft werde van

een ander digter Lighaam , dat meerStraalen te-

rugkaatft , zou daar uit volgen, dat die Kleur ver-

meerderd moeft worden , of in een hooger Kleur

overgaan. Daar uit maaken wy dan deeze Sluit-

reden op.

Indien de blaauwe Kleur der Lugt afhangtvan

de vermenging van wit Licht met Schaduwe,en,

in zulk eene vermenging, de Kleur door terug-

kaatzing van een digter Lighaam levendiger wordt:

zo volgt s dat de Kleur der Lugt , door terug-

kaatzing van Water , Glas en dergelyke Lighaa-

men, die digter dan de Lugt zyn , insgelyks le-

vendiger of hooger worden moeft , en , dewyl

dit niet gebeurt, beiluiten wy, wederom, dat d$

biaauwe Kleur der Lugt niet van vermengmge des

Lichts met Schaduwtafhangtyk is.

De Ondervinding, naamelyk, leert, dat het

Water, met een heldere Lugt ,. even zo blaauw

ziet, als de Hemel zelve. Nu is 't bekend , dat

Water , uit zig zelf., geheel ontbloot is van

VIII. Deel, Kleur
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Kleur ; en daar uit roaaken wy op, dat dieblaau-

we Kleur ontftaat van de terugkaaczing derblaau-

we Kleur des Hemels , wiens Beeld in 't Wa-
ter als in een Spiegel zig vertoont. Wyweeten
insgelyks dat Water bynaagthonderd maal zwaar-

der dan de Lugt en daarom ook zo veel digter

zy, en derhalve veel meer Straalen terugkaatzen

moet. Laat ons nu ftellen , dat het getal der

Straalen , die tot de voortbrenging der blaauwe

Kleur vereifcht, en van de Elementaare deeltjes

der Lugt te ruggekaatft worden , ZÜ « zy : dan zal

het getal der Straalen, die het Water terugkaatft,

zyn 3 n + d\ wanneer d het verfchil der veel-

heid uitdrukt. Indien, nu, het getal der Straa-

len 11 tot voortbrenging van de blaauwe Kleur

vereifcht werde, zo blykt dat deKleur, van de

vermeerderde veelheid n 4- d voor tgebragt, niet

blaauw kan zyn ; ten minde niet een zelfde foort

van blaauw: aangezien 'er verfcheidefourten zyn

van eene zelfde Kleur.

Hier tegen zou iemand kunnen inbrengen 3 dat

het getal der van het Water teruggekaatfte Straa-

len daarom hier niet vermeerderd kon worden,

om dat geen andere Straalen in het Water vallen,

dan

(ra) Zie gt*|]e ©rilube bet dldtivtUfyc. P. II. Cap. 3.

5- 225.

(n) In zyne «cue Sxsvctfminden fcei* gtfantnifj tmb

bcó SBergm'i3ens?.LTrankf. imJ> Leipz. f75.;. P. XII. N.o.

[ Dit is de zo algemeen bekende Heer Lierekkuhn niet

,

wiens
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dan die uit de Lugt tot het Water gekomen zyn.

Maar deeze tegenwerping vervalt eensklaps, de-

wyl het zeker is, dat de zydelingfe Straalen ook

met groote veelheid in het Water vallen ; aange-

zien de Beelden van den Oever, Wallen, van

Boomen , Huizen en andere dingen , zig in het

Water als in een Spiegel vertoonen. Deeze van

ter zyden inloopende Straalen , nu, maaken,dac

van het Water meer Lichts terug gekaatft wor-

de , dan 'er uit de hoogfte deelcn des Dampkrings

aan de Oppervlakte van het Water komt. Voor

eenige Jaaren heeft wel op deeze Bewysreden,

die in myne Natuurkunde reeds voorgefteld was

(»«), de zeer vermaarde Man, C. G. Liiïberktjhn

00» tegengeworpen, dat de Kleuren des-Regen-

boogs, zonder verandering, van het Water wor-
den terug-gekaatft: weshalve dit Bewys, zo hy
oordeelt, kragteloos zou zyn. Maar, met verlof

van dien zo geleerden Heer, is 't 'er zo ver af,

dat myn Bewysrede daar door ontzenuwd zou-

de worden, dat ik die veeleer daardoor bekragtigd

agte. De Kleuren, naamelyk, van den Regen-

boog, worden daarom door terugkaatzing van het

Water niet veranderd , om dat het beftendigc

Kleuren zyn, niet uit vermenginge van het Licht

met

wiens Levensbefchryvin^ wy in het V. Deel deezer Ver-

handelingen hebben medegedeeld; maar een ander van dee-

zen naam, in 't voorfte desjaars 1761, als Veldpredikant
in Prins Henriks Regiment, ceftorven.]

VIII. Ü£2L.
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met de duifterheid of met de Schaduw e gefproo'-

ten , maar voortgcbragt door vancenlcheiding der

gekleurde Straalen in de nedervallende Regen-

druppelen. De groote Newton , nu, heeft ge-

leeraard dat deeze Kleuren , uit de afzondering

der Straalen gefprootcn , door geencrlcy Straal-

breeking of Straalbuiging veranderlyk zyn, maar

altoos de zelfde blyven. Dus behoudt een roode

Straal , door het Prifraa afgefcheiden zynde van

de overige Lichtftraalen, niet alleen zync roodheid,

indien zy door een Spiegel wordt ontvangen en

terug gekaatft; maar ook, al wordt zy honderd-

maal digter gemaakt in 't Brandpunt van een ver-

hevenronde Lens. Want , fchoon die roode

Kleur iri 't Brandpunt veel levendiger zy, nim-

mer raakt dezelve haare roodheid kwyt. Even

't zelfde gebeurt met de overige gekleurde Straa-

len. . Dewyl dan de Kleuren van den Regenboog

veel verfchillen van die der Lugt, welke, vol-

gens 't Gevoelen van Lieberkuhn , uit de ver-

menging van Lichten zwart voortkomt; kan men

daar uit ook niets omtrent de terugkaatzingvande

blaauwc Kleur der Lugt beQuiten. Ta veeleer

wordt ons Gevoelen daar door beveiligd. Wy
leeren , naamelyk , uit de terugkaatzing der

Kleuren van den Regenboog en 't Prifma , dat de zo-

danigen alleenlyk geheel en onveranderd blyven

,

die uit vaneenfeheiding voortgekomen, enderhal-,

ve oorfprongelyke Kleuren (Co/ores pr/m/genii')

zyn, en dus wordt het waarfehynlyk , dat de'

blaau-
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blaauwe Kleur der Lugt , als door de terugkaat-

zing van het Water niet veranderd wordende
T

insgelyks een Oorfprongelyke Kleur zy, door af-

fcheiding der blaauwe Straalen van de overige ge-

iprootert.

Proefnemingen , waar door de opgegeveneTbeö-

ne bekragtigd wordt.

11. Wy hebben § 9. gezegd, dat de blaauwe

Kleur der Lugt in een groene of andere zou moe-

ten veranderd worden , indien zy van de vermen-

ginge des Lichts met de Schaduwe afkomftig wa-

re» Dit kan beveiligd worden door verfcheide

Proefneemingen , waar van ik thans eenigen by-

brengen zal , die reeds in den jaare 1 755 door my
in 'c werk gefield zyn , en welke ik vind onder

myne overige Natuurkundige Waarneemingen.

1. Proefh. Den 6 November , 's morgens te ze-

ven Uuren , met een heldere Hemel , vertoonde

de Schaduw van ieder ondoorfchynend Lighaam ,

op den afftand van drie Rynlandfehe Duimen , een

groenagtige Kleur, op den afftand van een Duim

feheen zy blaauw te zyn , en wanneer men 't Oog
'er digter aan bragt, geheel zwart.

2. Prosfn. Na verloop van een KwartierUurs

verdween die groenagtige Kleur allengs , en

de Schaduw vertoonde zig blaauw, byna gelyk

de Lugt.

VIII. Deel, Hh 3. Proeft.
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3. Proefn. De Schaduw van een Cylindrifch

Glas, met Water gevuld , vertoonde aan den

rand een bleek grocnagtige Kleur , die op 't end

. eenigermaate naar 't blaauwe trok. Die zelfde

Schaduw fcheen , als het Oog 'er vier Duimen

af gebragt was, roodagtig te zyn.

4. Proefn. Een Glazen Teerling , wiens zyden

nagenoeg van anderhalf Duim waren , tegen het

Licht in een open Venfter geiteld zyn de , ver-

toonde, wanneerzyn Schaduw op wit Papier ont-

vangen werdt,een Schaduw van verfcheide Kleu-

ren. Aan den rand was dezelve bleek groenag-

tig, daar op volgde al levendiger en hooger groen ,

voorts een roode Kleur , en naby hetLighaamvan

den Teerling was zy zwartagtig.

5. Proefn. Een Speelkaart loodregtovcrend ge-

zet, gaf een zwarte Schadu we; die, wanneer mcrf

'er een brandende Wafchkaars by bragt, blaauw-

agtig wicrdt. Ik plaatfte een Spiegel zodanig, dat

tevens het Beeld van de Wafchkaars en van de Scha-

duwedaar in gezien werden: toen was de Kleur

van de Schaduw in de Spiegel veel levendiger , en

byna grnenagtig.

Uit deeze Proefn cemingen , met alle mooglyke

zorgvuldig- en naauwkeurighcid in 't werk gefteld,

isblykbaar : 1. Dat verfcheide Kleuren uit de ver-

fcheiderJcy vermenging van Licht en Schaduwe

ontltaan , op de zelfde manier, als door vaneen

-

fcheiding der gekleurde Straalen : maar dat dec

ze
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ke Kleuren : 1. Niet beftendig zyn , veranderende

naar den verfchillenden trap van het toegelaten

Licht. Hier door wordt ons Gevoelen beveftigd ,

dat de blaauwe Kleur der Lugt niet op een der-

gelyke wyze, door vermenging van het terug-

gekaatfte Licht met de zwarte Kleur des Hemels,

ontttaa; dewyl wy die Kleur zo weinigzien ver-

anderen.

Het vaare Gevoelen voorgefleld.

ia. Wy hebben thans betoogd, dat de blaauwe

Kleur der Lugt niet uit de vermenginge des Lichts

met de Schaduw fpruite , maar eene beftendige

en gelykllagtige Kleur zy , in deDampkringont-

llaan. Nu moeten wy de manier bepaalen, op

welke die Kleur van de Lugt voortgebragt wor-

de. De Ondervinding leeraart, dat van wit Licht

Kleuren voortkomen , indien de gekleurde Straa-

len of door tÜugkaatiing van de zeer kleine door-

fchynende Plaatjes der Lighaamen , ofdoorStraal-

breeking van elkander worden afgezonderd; zo

dat de gene, die meeft wordt afgefcheiden , het

Oog fterker aandoe en een denkbeeld van Kleur

voortbrenge. In de Lugt, derhalve, moet ze-

ker Vermogen zyn, om de blaauwe Straalen van

elkander af te fcheiden en fterker te breeken. Dit

Vermogen, nu, fchynt geen ander te zyn , dan

de aankleeving. Wy weeten, naamelyk , dat

een algemeene Oorzaak van de Straalbreeking in

de aankleeving aan, of, zo men liever wil, in de

VIII. Deel. Hh 2 aan-
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aantrekking van doorfchynende Lighaamen beftaa»

Hoe meer derhalve, van wegen zekere by zonde-

re famenloopen de Omftandigheden , een doorichy-

nend Lighaam met de Straal famenkleeft , zo veel

fterker zal de Straalbreeking zyn. Indien men ,

nu, ftelt,dat de kleinfte deeltjes der Lugt met de

blaauwe Straal meer lamenkleeven, dan met deo-

verige Straalen , zal de Straalbreeking van heG

blaauwe Licht grooter zyn, en daar uit zal een

blaauvve Kleur ontdaan. Dewyl ook de Lugt zeer

ligt is in vergelyking met andere Lighaamen, zal

haarcfamenkleeving met ieder Straal niet zeer groot

en bygevolg de Straalbreeking- niet fterk, en der-

halve de blaauwe Kleur, daar uit ontftaande, niet

uitmuntende zyn. Dewyl de blaauwe Kleur uk

zig zelve zeer duider is, zo blykt dat, doordien

maar weinige Straalen tot het Oog komen , flegts

daarvan een zwakke aandoening ontftaa. Nu is

't bekend , dat, als een fterker aa|0toening plaats

heeft , de flaauwere aandoeningen verdwynen;

gelyk \vy 3 als de Zon boven de Kimmen is. geen

Vafte Sterren zien fchynen: derhalve moeten wy
ons niet verwonderen, dat de blaauwe Kleurder

Lugt ook niet vernomen worde, indien 'er een

andere en fterkcre werking van het Licht tegen-

woordig zy.

Byvoegzel. 't Gene wy aangaande de Oorzaak

der affcheiding van de blaauwe Straalen van de o-

verigen, door de Lugt gefchied zynde , hebben

gezegd, dat zelve, fchoon zeer waarfchynlyk, moet

niet
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«net gehouden worden voor de eenigftc Oorzaak.

JMiffclüen, naamelyk, brengt de trilling, in deklein-

fte deeltjes der Lighaamen ontftaan, ook iets toe

tot de afzondering van deze of gene gekleurde

Straal, gelykik dit eertyds reeds omtrent alleaf-

feheiding der gekleurde Straalen,die in de klein-

fle Plaatjes gefchiedt, vermoed en voorgefteld heb,

Verklaaring der Verjchynzelen.

13. Uit .de tot dus ver opgegeveneBefchouw-

kunde van de Kleur der Lugt zyn gemakkelyk de

Verfchynzelen van § 4. te verklaaren. En wel,

'vi de eerfe flaats , waarom dat de Kleuren derna-

byzynde Lighaamen niet veranderd worden, fchoon

de Straalen des Lichts , van dezelven terug-ge-

kaatft,door de gekleurde Lugt paffeeren. Want,

dewyl de blaauvve Straalen , in haare doorgang

door de Lugt, maar weinig afgezonderd worden

van de overige gekleurde Straalen , zo kan deeze

affcheiuing geen aanmerkelyke uitwerking in het

Oog voortbrengen, indien de Voorwerpen naby

zyn. De fpreidende Straalen , naamelyk , wyken

zo veel verder van elkander af, hoe langer weg

zy te doorloopen hebben. Indien nu, onder s
t

paffeeren door de Lugt , de blaauwe Straalen maar

weinig gebroken worden , zullen zy ook niet veel

van de overige gekleurde Straalen afwyken , en

daarom niet alleen , maar met de overigen gemengd,

Jn het Oog konienj weshalve de Kleur daardoor

VUL Deel. Hh 3 niet
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niet veranderd wordt. Voorts, dewyl van na-

buurige Voorwerpen meer Straalen tot het Oog
komen dan van ver afftandige ; zal de aandoening,

daar door voortgebragt , zo veel ftcrker zyn en

levendiger, hoedigter het Voorwerp aan het Oog
zy. Dewyl nu de blaauwe Kleur der Lugtzeer

flaauw is, zal dezelve, indien 'er een ftcrker aan-

doening plaats heeft, niet gevvaarwordelyk zyn.

Het zelfde gebeurt, ten anderen, met ver afftan-

dige Voorwerpen , maar die door een zeer hel-

der Licht befcheenen worden, of welker Kleu-

ren 3 ten minfte , al te levendig zyn. Dus ver-

toont zig de Zon , noch de Maan , noch een wit-

te Muur, fchoon op een aanmerkelyken afftand,

niet blaauw : want in alle die Gevallen is het

Licht al te levendig, dan dat de kleine affcheiding

der blaauwe Straalen een aanmerkelyke aandoening

in het Oog zou kunnen verwekken. Ten derden

is 't blykbaar, waarom ver afftandige Voorwer-

pen, fchoon met eene niet al te levendige Kleur

begaaft!, zig blaauw vertoonen. In de verafzyn-

de Voorwerpen, naamelyk, wykt de blaauwe

Straal 3 wegens den grooteren afftand ,mcer afvan

de overige gekleurde Straalen , en daarom , van 'de

overigen afgezonderd zynde , doet zy het Oog
fterker aan , verwekkende het denkbeeld vaneeie

blaauwe Kleur. Bovendien verflaauwt ook het

Licht zo veel meer , naar maate het verder afgaat

van het Straalend punt. Wyweeten, naamelyk,

dat de kragten des Lichts omgekeerd evenredig

zyn
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syn met de Vierkanten der afftanden. Het zo

veel flaauwer Licht der ver af zynde Voorwerpen,

kan, derhalve, geen kragtige aandoening in het

Oog maaken, en verwart daarom het denkbeeld

niet van de blaauwe Kleur. Ten vierden , en e'tn-

delyk) kan daar uit reden gegeven worden , waar-

om de heldere Hemel zig blaauw vertoone. Alle

de gekleurde Straalen , naamelyk, te gelyk ge-

nomen, brengen wit Licht voort , en derhalve,

indien in de Lugt gceneaffcheiding derzelvenge-

fchiedde , zo zouden de Straalen, die door de

Lugt pafleeren, wit blyven
,
gelyk zy uit zigzel-

ve zyn : doch , dewyl de Lugt met een byzon-

der Vermogen begaafd is, om de blaauwe Straa-

len meer te breeken dan de overigen , zo zullen

deeze meer gebroken Straalen in het Oog een

denkbeeld van blaauwe Kleur verwekken. Het

is ook, waarlyk, niet te verwonderen, dat dee-

ze Straalbreeking genoegzaam aanmerkelyk wor-

de ; aangezien de Lichtftraalen door een taamelyk

grooten afftand pafleeren : want de Dampkring

{trekt zig tot de hoogte van verfcheide Duitfche

Mylen uit. Aanftonds, naamelyk, by den in-

gang van het eerde en hoogfte Geweftdes Damp-
krings, worden de blaauwe Straalen reeds van de

overigen afgezonderd , en, terwyl de eenigzins

afgefcheiden Straalen nog eenige Mylen voort-

gaan, wordt derzelver afzondering van de ove-

rigen dermaate vergroot , dat zy , op 't laatft ,

VIII. Deel. If h 4 al-
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alleen het Oog ingaan. Ook is 'er , buiten-

dien ,
geenerley levendige Kleur , welke de

vertooning van de blaauvve Kleur in verwarring

brenge, by der hand. DeLugt, naaraelyk, is'

in de hoo^fte ftrecken van den Dampkring by uit-

ftck yl, en kaatft derhalve maar weinig Lichts te-

rug. Behalve de Lugt, nu , bevindt zig in de

ruimte des Hemels niets, dan eene zeer fyne Stof-

fe, welke insgelyks weinig of geen Licht kan te

rugkaatzen. Hierom wordt de in 't Oog verwek-

te vertooning van een blaauweKleur op geenerley

wyze in verwarring gebragt.

Zonderling Verfchynzel opgeJop.

14. Niettegenfiaande de famen voeging van al-

le gekleurde Straalen een witte Kleur voort-

brengt , gelyk bekend is , fchynt nogthans het

Schynzel van de Zon meer gcelagtig te zyn dan

witagtig. Een niet onwaarichynlykc oploffing

van dit Verfchynzel , kan uit onze Theorie

worden afgeleid. De Ondervinding , naamc-

lyk, leert, dat de witte Kleur, in 't Brand-

punt van een Brandglas geboren , onmiddelyk

Verandert door onderichepping van de een of an-

dere der gekleurde Straalen , die men door Te-

rugkaatzing of Breeking belette, zig in 't Brand-

punt met de overigen te vereenigen. Dewyl

,

nu , de Lichtftraalen , den Dampkring ingegaan

zynde, eenig gedeelte der blaauwe Straalen door

Straalbreeking verliezen , zo kan ook de witte

Kleur geen ftand houden , maar moet eenigerrnaa-
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te van het witte afwyken en geelagtig worden.

Zulks zou gemakkelyk met een Glazen Prifma te

onderzoeken en door Proefneemingen te bekrag-

tigen zyn , indien niet de kortheid des tyds en

de veelheid van Bezigheden my thans verhinder-*

den , om zulks met genoegzaame naauwkcurig-

hcid te verrigten.

Een zeldzaams Aanmerking.o

15. De Meetkonftenaars zyn gewoon, wan-

neer zy de hoogten van Bergen afmeeten , een

Straal, die van den top des Bergs tot aan het

Oog komt , teneemen voor een regte lyn; invoe-

gen dat , de hoogte des Bergs , deszelfs afftand

van het Oog en de Lichtftraal , van den top

tot aan het Oog getoogen ; met elkander een

regtlinifchen Driehoek uitmaaken. Dat deeze

Orderftelllng valfch zy wordt uit de Gezigt-

kunde betoogd. Een Lichtftraal , naamelyk
t

wordt, terwylzy door verfcheide Streeken der

Lugt , die van verfchillende digtheid zyn
, pas-

feert , verfcheidelyk gebroken, en wykt daar-

om af van een regte lyn. Doch, bovendien,

fchynt 'er nog een andere reden te zyn, waarom^y
yan een regte lyn moet afwyken : want de-

wyl , onder de Straalen , die van ver af zynde

Voorwerpen komen , de genen , die de blaau-

we Kleur r.iaaken, hetftcrkfte in de Lugt gebro-

ken worden, zo zullen deeze van de overigen

afwyken, en derhalve (trekt dit tot verwarring

VIII. Deel. Hh 5 vai?
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van de naauwkeurigheid der Meetkonftenaaren
,

in het meeten van de hoogten der Voorwerpen.

Tegenwerpingen beanhcoord.

16. De Heer Musschen broek heeft tegen

dceze Theorie ingebragt (f),waarom niet alleVoor-

werpen zig blaauw vertoonen , indien de Lugt

blaauw zy ? Maar, hier op kan, uit §.13, gemakkelyk

geantwoord worden , dat men , in naby zynde Lig-

haamen , deeze Kleur niet kan waarneemen ,nade-

maal de blaauwe Straalen , wegens den al te

kleinen afltand , niet genoeg van de overigen af-

wyken , en hierom niet duidelyk kunnen waarge-

nomen worden : alsook, om dat de naby zynde

Voorwerpen al te levendige Kleuren hebben:

want de ver afftandige vertoonen zig inderdaad

blaauw. Voorts vraagt men, waarom de Maan
zig niet blaauw vertoone,fchoon de Straalen, van

dezelve terug-gekaatft , door den geheelen Damp-

kring

(f)[Wylen de vermaarde Hoogleeraar Musschenbroek

(preekt dienaangaande (in de nieuwe Uitgaave van zyn

Comp. Pbyf. Exper. Leidde 1762 ,pag. 389) aldus.,, Indien

„ \vy de Oogen om hoog heffen , zien \vy den helderen He-

„ mei blaauw, en , hoe deeze helderheid en zuiverheid

„ der Lugt grooter zy,zo veel fchooner en fterker is de

,, blanuwe Kleur des Hemels. Schynt dit dus, om dat de

,, Hemelfche ruimten, boven dtn DampKring, byna ledig

,, zynde, dienvolgens geen het minde Licht terugkaat-

,, zen en daarom zig aan ons moeten vertoonen a's zwar-

,, te Lichaamen ? De Lugt , nu , die den Aardkloot omringt,

„ het Zonnelicht terugkaatzende , fcheidt hetzelve niet

„ in
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kring paffeeren. Maar op deeze Tegenwerping

hebben \vy ook te vooren reeds ingebragt ., dat

het Licht, van de Maan terug- gekaatlt, ecne te

fterke aandoening verwekke., dan dat de zwak-

ke blaauwe Straalen zouden waargenomen kun-

nen worden. Thans blyft nog de taamelyk

vernuftige Tegenwerping over , van den hier

voor aangehaalden Ljeberkuhn, die meent,

dat de Vlakken van de Maan zig ten minSe

blaauw zouden moeten vertoonen , ingevaJle de

Kleur der Lugt blaauw ware : maar de Vlak-

ken kunnen om die reden ongekleurd fchynen

te zyn , dat wegens het ,weinige Licht , 't

welk zy terugkaatzen, de blaauwe Straalen niet

in zulk eene aanmerkelyke veelheid kunnen afge-

fcheiden worden , dat zy een genoegzaame uit-

werking hebben op het Oog. Dus vertooncn

zig de Vlakken van de Zon, door een gekleurd

Glas

„ :n Straalen van één : dat Licht is wit ; dienvolgens

., worden wy, den Hemel of de zwartheid met vermen-

„ ging van wit Licht befchouwende , een blaauwe Kleur ge-
,', waarjopgelykewyze als de Schilders uitv/itte enzwar-

„ te Verw een foort van blaauwe Kleur maaken, en een

„ zwart Lapje, door ééa dat wit en dun is gezien zynde

„ zig blaauw vertoont. Dat de Lugt, noch door Terug-

„ kaatzing.noch door Breeking der Straalen, een blaau-

„ we Kleur affcheide.is immers blykbalar: want dan zou-

„ den aüe Voorwerpen, in een duiftere plaats, door een

„ klein gaatje, het teruggekaatfte Licht van de Lugt ont-

„ vangende, zig blaauw vertooncn moeten gelyk de Lugt;

„ dit gebeurt niet. Is het ook om dat eentee weinige dee-
vm. p £EL . ttlelï
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Glas bcfchouvvd zynde , (*) niettemin zwart.

De zwartheid, naaraelyk , beftaat in gebrek van

Licht; 't gebrek van Licht, nu, onderilelt nood-

wendig een gebrek van gekleurde, en derhalve

ook van blaauvve Straalen.

Bejjuit.

17. Uit het gene thans gezegd is , komt het

zeer waarfchynlyk voor , dat de Lugt met een

.fiaauwc blaauwe Kleur aangedaan zy. Ik be-

ken wel , dat 'er nog meer Proeven vereifcht

zouden worden , indien men deeze Stelling tot

den hoogden trap van Natuurkundige waar-

fchynlykheid wilde brengen. Ook zal ik, in-

dien het my, wegens de Beroerten des Oor-

iogs en andere Bezigheden , doenlyk is , niet

nalaaten , verdere Proeven daar omtrent in 't

werk te dellen , die ik miffchien op een ander

tyd zal mededeelen. Middelerwyl zy dit ge-

noeg gezegd tot eene Verhandeling over de Kleur

der Lijgc.

„ len van de Lugt het blaauwe Licht uit de Straalen sf-

„ fcheiden, terwy! andereen meer deelen het Licht onver-

„ anderd doorlaaten? Dan fchynt die blaauweKleur niet

,. 7.0 hoog en levendig te kunnen zyn. DerhaJve ftel ik

„ het liever onder de onzekere en tot nog toe onbekende

„ dingen".]

(*; [Hier omtrent kan men de Differtatie nazien van
den Heer Joh. Fr. Weidler ,' de Coloribus macularum fo-
larium door den Heer

J. M. WjILTHer verdedigd. W'it-

jenb. 1729.]

H.

WAAR-



WAARNEEMINGEN
omtrent de

LtfGTSGESTELDHEID te AmSTELDAM^

mjuly 1763.

Barometer.
'tmorg.'s midd. 'tav.

129.7
•IO

30.I

— O
— I

— O
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929.9
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—10
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— 9— 9Ï— 8é
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- U
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- 9
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— 8
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— 9 — 10

- 9i'l-6

30.1

-of
— 1

— o"

29. 9i
— 9
—10

9\H— 9
— 6» 69
— 6

Therm,
mo, mi. *v

29.10 6066I60 ZW
68I62 ZWw

ZW
NO
W
ZW
Z
z
zw
z
ZW
ZW
ZW
ZW60 67160 „

— SIÓ06460NW

— 9
30. o?

29.11?

—11
~ 9\— 9

—10
— 8 —
— 9 —

—11
30.1

29. 9i
— 9

- 9',

-10;

60 6962
Ö5,' ö 3
6660
64 'S 8

6555
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'imorg. 's midd. 'sav.

— 9
— 10

1

9'

9Ï

63
65

54
60
62
62

73J62
6465 57

72 58

7464
7263
72166

Ó7J63
6862
7o!ó3

61

62

66
65
62
66
62

NW
Z
NW
NW
W

72'6o ZW
NO
O
N
ZW
ZW
ZW
NW
Z
ZW

w
w
w
NW
NW
W
ZW
z
z
w
ZW
ZW
w
ZW
ZW
NW
NW
z
z
N
w
z
NO
O
w
z
zw
NW
W

W
W
W
NW
NW
zw
w
z
z
zo
zw
zw
w
zw
w
NW
NW
zw
z
N
NW
zw
o
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z
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Reg. helder.

Heid. wolk.

Reg. helder.

Heider, reg.

Buijig.

Held. wolk.
Buijig, held.

weert.

helder.

Zware Reg.
Buijig.

Held. wolk.
Wolkig, reg.

ZW ZW
ZW I ZW

Helder.

Reg. helder.

Betr. regen.

Buijig.

Hoogfte Barometer d. 30. iï\ ... ,, , ,

Laagfte Barometer d. 29. 6 > middelb. d. 29. 9*

Hoogfte Thermometer gr. 8 1\ .

,

A^u _ .,_.

Laagfte Thermometer gr. 54/
m,ddblb

-
gr

* 6li
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WAARNEEM ÏNGEN
omtrent de

LüGTSGÈStELDHEID te AmSTELDAM^

in Attgujïus 1763.

Barometer.
D. 'smarg. 'smtdi. 'sa-v,
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WAAR NEE MINGEN
omtrent de

LüGTSGESTELDHEID te AmSTELJ3AM,}

in September 1763.

Barometer.
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WAARNEE MINGEN
omtrent de

2 I E K T Ë N
T E

A M S T E L D A M,

In de Maanden July, Augustus en September,

des Jaars 1763.

k

E Anderendaagfe Koortfen , die in 'tlaatft van

jftmy begonnen te regeeren, hebben geduu-

rende den Nazomer aangehouden. Men heeft , niet-

tegenftaande de Ongeftadigheid van het Weer, en do

regenagtigheid van het Herfft-Saizoen,die ongemeen'

isgeweeft, tot nog toe weinig Ziekten gehad. Som-

mige Menfchen egter zyn van Buikloop aangetaft ge-

weeft, en men heeft 'er zelfs, in een zelfde Huis,

veelen te gelyk mede behebt gezien , zonder blyk-

baare oorzaak.

Omtrent het Weer tekenen wy nog aan , dat de

Hitte, in 't midden van Augujlus , twee of drie

Dagen zo overmaatig groot ge weeft is, dat de Ther-

mometer in de open Lugt, den 19, 's avonds te ne-

gen Uuren , nog op 80 Graaden ftondt.



LEVENSBESCHRYVING

VAN DEN VERMAARDEN

CASSINI,
Heer van Thnry , Filleival en andere Plaat/en,

Zitting hebbende ih de Stadtsraaden des Ko-

ïïings van Vran[kryk en Meejler in de Reken-

kamer , Lid van de Koninglyke Academiën

der IVeetenfcbappen van Parys en Berlyn ,

als ook van de Sociëteiten v%n Londen

en Bononie.

( Hifi. de VAcad. Royale des Scienc. de Paris, de 1'An 1 756.)

TTacques Cassini, Ridder, Heef van Thü*

J ry &c. &c. kwam te Parys den 18 February

des Jaars 1677 ter wereld. Zyn Ouders waren

Jean Dominique Cassini en Gettevieve dt

La/Jlre^ van welken hy de eenigfte Zoon geblee-

ven was; alzo zyn Broeder, die ouder wras dan

;hy, als Garde marine in 's Konings dienft, by 't

Gevegt van Kaap la Hogue, kwam te fneuvelen.

Den eerften grond der Weetenfthappen leid'

cteeze Heer in zyner Ouderen huis, onder 't op-

zigt van den Heer de Chazelles, Lid van dee-

zc Akademie. Men zal zig ligt verbeelden, dat

de Wiskórift, en vooral de Sterrekunde, een ge-

deelte maakten van deeze Opvoeding: zy zouden»

'er waarfchynlyk. irgefloopen zyn , fchoon men
VUL Dr.EL. Ii geen
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geen oogmerk had gehad om ze daar toe te laa-

ten. Het Voorbeeld van zodanig een Vader was

een geduurige Les, zoveel te kragtiger en nutti-

ger 3 als het minder een Les fcheen te zyn. Na.

dat de gronden gelegd waren, zondt men hem,

om de Philofophie te leeren,naar 't Kollegie Ma-
zarin; alwaar de vermaarde Varignon diestyds

de Wiskonft onderwees, en men wilde dat de

jonge Cassini van deszelfs Lellen voordeel trok.

Hy vorderde daar ook zodanig, dat hy, op den

Ouderdom van vyftien Jaaren , zig in ftaat be-

vondt , om met toejuiching een Thejis in de Wis-
konft te verdedigen , welke hy aan wylen den

Hertog van Bourgogne opdroeg : een Eerbied

dubbel verfchuldigd door een zo vroeg bekwaa-

menWiskonftenaar aan eenen Prins , die , van zy-

ne teerftc Jeugd af, vermaak gehad hadt in de

Studie der Weetenfchappen , en dezelven toen

reeds hope gaf van de roemrugtige Protektie ,.

welke haar thans zyn doorlugtige Zoon verleent.

Twee Jaaren waren naauwlyks,federt dit Tyd-

perk, verloopen, of Cassini werdt waardig ge-

oordeeld om Lid te zyn van deeze Akademie ,

daar hy, inderdaad, aangenomen werdt in den

jaare 1694, zynde toen naauwlyks zeventien Jaa-

ren oud. Hy toonde zig, niettegenftaande zy-

ne jongheid, wel haaft bekwaam om den Tytel,

dien hy droeg, op t.e houden en de Keufe der

Akademie te billyken.

't Jaar zelf, toen hy werdt aangenomen , be-

gaf
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gaf by zig met zynen Vader naar Italië, en werk-

te daar mede aan de verificatie der berugte Me-
ridiaan van St. Pctronius ; hy mat, in 't Kapitool

,

den Roomfchen en Griekfchen Voet, en bepaal-

de, door Waarneeming , de Hemelsbreed te van

verfcheide Steden , door welken by paffeerde,

Dergelyke Waarneemingen werden in Holland

door hem gedaan, op eene Rcize, welke hy, na

de t'huiskomft van deezen Togt,
v
derwaards on-

dernam , en hy ontdekte dus ecnige Misflagen in

de Afmeeting van den Aardkloot door Snel-

lius, waar van hy, in den jaare 1702, verflag

aan de Akademie deedt. De Aardryksbefchry-

ving dient tot geleide in degewoone Reistogten

;

die van Cassini waren in tegendeel gefchikt ., om
onderrigting te geeven aan deeze Weetenfchap.

Tegen 't end des jaars 1696 verftoutte hy zig

in Engeland over te gaan. Wy zeggen, hy ver-

ftoutte zig; want het is met een Akademifi: ge-

heel anders dan met een gemeen Reiziger : zig

te openbaaren in een plaats, daar een bloeijende

Akademie is, fielt hem byna onvermydelyk blooc

aan een foort van Gevegt. Men kan het eeniger-

maate vergelyken by de Uitdaagingen, welken de

oude Ridders elkander van 't eene Hof aan 't an-

dere zonden., en in Engeland vondt men, dies-

tyds, verfcheide dappere Kampvegters. De Hee-
ren Newton, Halley, Flamsteed, Gre-
gory, Sloane en Wallis verlierden toen

de Koninglyke Sociëteit: welke Verdedigers voor

VIII. Deel. li 1 een
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een zo jongen Aanvaller, als Cassini toen was!-

Dit alles ongeagt, hielde hy den Roem zyns Va-

derlands , en dien van zynen Naam , waardiglyk

ftaande, en, na zyne Weetenfchap, zo wel als

zyne Bekwaamheid,- in de Koninglyke Sociëteit

cu op 't Objervator'ium te Green wich, te hebben

doen blyken , keerde hy naar Vrankryk terug

,

vereerd zynde met den Ty tel van Lid dcezer voor-

treftelykeMaadchappye, en beladen met de Ag-

•ting en Vriendfchap van de doorlugtige Gelecr-

'den , waar uit dezelve toen ter tyd beltondt.

Met duizend kundigheden verrykt , die de

vrugt van zyne Reizen waren, hernam de Hce/

Cassini, by zyne t'huiskomft, den draad zyner

Akademifche bezigheden. Onze Gcfchiedeniöèn

getuigen , dat nimmer iemand zig v/aardiger noch

onvermoeider gekwecten heeft van deze lbort'van

f'ligt. Wy zouden, zonder de paaien van ons

bellek te overtreeden , hier niet , zelfs maar de

bloote tyttls kunnen aannaaien, van meer dan

honderdvyftig Vertoogen van hem , die in de

Verzameling der Akademie gedrukt zyn. Alleen

zullen wy 'er eenigen uitkiezen , welken een

denkbeeld geeven kunnen van zyne Manier, om

de Onderwerpen , op welken hy zig te arbeiden

vobrgefteld hadt, te behandelen.

Van de eerfte grondlegging der Sterrekunda

af, hadt men de Maan-Eklipfen gebruikt om 't ver-

fchil der Lengte te bepaalen tuflehen de verfcb.il-

ïende plaatfen , alwaar dezelven waargenomen' wa-

ren :
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r-en : maar de Eklipfen van de Zon, en de bedek-

kingen der Sterren en Planeeten door de Maan ,

hadt men, tot dien tyd toe, ais onvoldoende tot

dit oogwit aangemerkt. Inderdaad, de naby-

heid van de Maan en Aardkloot is zo groot , dat

decze Planeet de Zon., veel meer nog een klein-

dcr Planeet of een e Ster, t'eencmaal bedekken

kan voor eenige Inwooners van den Aardkloot

;

terwyl , die op een andere plaats zig bevinden t

dezelven, op 't zelfde oogenblik, volkomen on-

vcrhinderd zien. De Heer Cassini, Vader vai

deezen,hadt wel, zig bedienende van de ver-

nuftige Methode , om de Zon-Eklipfen, door de

uitbreiding van de Schaduw over den Aardkloot,

te berekenen, welke door hem in 't licht gegeven

was; het Middel gevonden, om dezelven be-

kwaam te maaken tot het onderzoek der Leng-

ten : maar de bedekkingen van de Vatte Sterren

ei Planeeten door de Maan waren daar toe altoos

omut gcblceven. Onze Heer Cassini onder-

nun dezelven daar op toe te paffen, en, fchoon

d:eze toepatling vereifchie, dat 'er vcele veran-

deringen in de Methode van zyn Vader gemaakt

werden, kwam hy zq ver, van de zyne tot die

naauw keurigheid te brengen, dat 'er het Verfchil

der Lengte, tuffch.cn twee Plaatfen s met zo veel

en meer naauwkeurigheid door ontdekt werdt,

dan door de Eklipfen der Satellieten: een onuk-
fpreekelyk voordeel voor de Geographie, welke

aan den Vader de Manier verfchuldigd zynde, om
VUL Deel, Ii 3 , da

s
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de Eklipfcn van de Zon te doen dienen tot het on-

derzoek der Lengte , den Zoon het voordeel dank

te wyten hadt, van daar toe ook de Bedekkingen

der Sterren en Planecten door de Maan te gebrui-

ken, en bygevolg de grootfte nuttigheid, welke

'er in deeze Methode vallen kan.

Alle de genen, die de minfte kennis hebben van

de Sterrekunde , weeten, dat de Aftronomiften den

afftand der Hemellichten van den Aardkloot mee-

ten, door, op een vernuftige wyze, een Drie-

hoek te formeeren , waar van 's Aardkloots half-

middeilyn de ééne Zyde is, en dat de Hoek , on-

der welken deeze Zyde uit den Planeet, wiens

afftand men zoekt, gezien zou worden, deszelfs

Verfchilzigt geheten wordt. Maar , om die Me-
thode plaats te doen hebben, behoort deeze Hoek

kennelyk te zyn. Ten opzigt van de Vafte Ster-

ren , nu, is hy geenszins gewaarwordclyk. De
tweeLynen, van de twee enden eener halfmid-

dellyn des Aardkloots naar cenc zelfde Scer,zyn

Natuurkundiglyk evenwydig, en bygevolg blyit

'er geen Hoek, geen Driehoek, noch Afmeeting

over. Evenwel was 'er vry veel reden om te

denken , dat, indien al de halfmiddellyn van den

Aardkloot geen kennelyke betrekking tot den af-

ftand der Sterren had, de middcllyn van onzen

jaarlykfen Loopkring , die een uitgeftrekthcid

heeft van ongevaar zestig milliocnen Mylen , een

genoegzaam Verfchilzigt zou kunnen gceven, om

der Scerrcn afftand te meeten. De vermaarde

Flam-
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Flamsteed hielde zig daar van verzekerd., en

meende zelfs die Verfchilzig: gevond-en te heb-

ben: maar de Heer Cassini, fchoon deszelfs

Waarneemingen goedkeurende, ontkende die Ge-

volgtrekking, en deedt zien, dat de veranderin-

gen , welken deeze Aftronomift hadt opgemerkt

in de Midüaghoogte van eene zelfde Ster, de ge-

nen niet waren > welken de Onderftelling vereifch*

te. Hy tragtte zelfs nieuwe Waarnecmingen

daaromtrent te doen , en vondt niets dan veran-

deringen , die t'eenemaal onderfcheiden waren van

't Verfchilzigt ; zynde, gelyk ook die, welken

Flamsteed waargenomen hadt , niet verfchul-

digd dan aan de Afdwaalinge van 't Licht der

Vafte Sterren, door den Heer Bradley nader-

hand ontdekt: waar uit hy met reden befloot,dat

de zestig millioenen Mylen van de middellyn des

Jaarlykfen Loopkrings, geen e gewaarwordelyke

betrekking hadden tot den afftand der Vafte Ster-

ren, 't Was een groote dienft aan de Sterrckonft

gedaan , dat men dus in de wieg een Vooroordeel

fmoorde, te gevaarlyker om dat het zeer behaag-

lyk en met de Reden overeenkomftig fchecn.

In 't zelfde Jaar , 1717, toen de Heer Cassi-

ni zyn onderzoek over den afftand der Sterren

uitgaf, deelde hy aan de Akademie zyn arbeid

mede op de Inclinatie of Schuinsheid van de Loop-

kringen der Satellieten in 't algemeen , en inzon-

derheid van die der Satellieten en Rina; van Sa-

tumus. Zoon en waardig Erfgenaam zynde van

VIII. Deel. Ii 4 den
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den genen, aan wien wy t'eenemaal de fync en

tedere Sterrekonft van deezeHcmcllichtjes waren

verfchuldigd, badc hy op die gedeelte een byna

Ertelyk Regt, doch waar van de handhaaving aan

veele mocielykheden onderhevig was. Geplaatli,

gelyk wy zyn, op een verbaazende afftand van

het Stelzel deezer Planeeten van den tweeden

Rang , en buiten de Vlakte van den Loopkring

hunnes Hoofdplaneets , daar men ze evenwel toe

betrekken moet, indien men hunne Eklipfen wil

berekenen: verpligt, eindelyk, om tevens agt

te geeven op de beweeging van den Aardkloot en'

deszelfs ftandplaats: zo is het naauwlyks begryp-

baar, hoe dat zo kleine Elementen , die naauw-

lyks een gering getal van Minuuten bcloopen, en

vermomd , gelyk zy zyn, door zo veel Gezigt-

kundige of fchynbaare Ongelykheden , met eenc

genoegzaame naauwkeurighcid bepaald hebben

kunnen worden. Niettemin, hoc moeielyk ook

dit onderzoek ware , kwam niet alleen dz Ilecr

Cassini zo ver, van den ftand des Loopkrings

der Satellieten van Sautrmi: te bcpaalcn, maar hy

bewees 'er, dat meer is, de geheele -Theorie vanv
en zal voor altoos een Leidsman van de genen

2yn, die den zelfden Loopbaan bctreeden willen.

Men behoeft flegts de Maan verfcheide maale»

befchouwd te hebben , ook met het bloote Oog,

om te befpeuren, dat zy ftceds de zelfde gedaante

aan ons vertoone : maar de Sterrekundigen, haar'

Y«*n, nader by befchouwende , hebben gevonden,
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dat dit Hemellicht een foort van Wiggeling on-

derhevig zy, welke beurtlings, aan de eenc rif

andere zyde, een klein gedeelte ontdekt van die

zyde j welke altyd voor ons verborgen is] en dee-

ze Wiggeling wordt Ltbratio Liir.'.-e geheten. De

Heer Cassini ondernam, in den jaare 1725, de

Oorzaak te bepaalen van deeze beweeging, en,

fchoon een gedeelte deezer Wiggeling, volgens

de Denkbeelden van Riccioli en M. de Mai-

ran, afhange van een weezentlyke Oorzaak,

gaf hy ten minfte het Middel aan de hand, om daar

van het louter Gezigtkundig gedeelte vaft te Hel-

len , en dus het Verfchynzel te ontlaften van -t

gene hetzelve allermeeft bezwaarde.

Een gewigtig Gcfchil in de Sterrckonfl: (lelde,

in den jaare 1732 , de fchranderheid van den Heer

Cassini op de proef. Wylen zyn Vader, {leu-

nende op twee Waamcemingen door hem in de

jaaren 1666 en 1667 gedaan (*) , hadt den tyd

der Omwenteling van Venus op haar As gefchas

op ongevaar 23 Uuren. De Heer Bianchimi
gaf, in den jaare 1729, een Werk uit, waar in

deeze Omwenteling op een geheel verfchiliende

manier bepaald werdt , alzo hy den lyd daar van'

tot 24 Dagen en 8 Uuren deedc ftygen. Onze

Cassini vondt een middel , om deeze twee bc-

paalingen, of liever de Waarneemingen , op wel-

ken zy gegrond waren, overeen te brengen. De
op-

(*) Foyez anciens Mem. de VAzad*. Tom. X. p. 467.

VIII. De ei.. Ii 5
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oploffing* welke hy van deeze zwaarigheid geeft,

is gegrond op een Omftandigheid der Waarnee-

ming vanden Heer Bianchini. Dezelve was

ongevaar drie Uuren afgebroken geweelt en de

Heer Cassini toont aan, door de befchouwing

zelve van de Kloot van Vcnus, volgens de opga-

ve van deezen Aftronomifi: , dat de Vlakken, wel-

ken hy in 't eerft waargenomen hadt, zeer wel

verdweenen konden zyn door de uitwerking van

de Omwenteling in 23 Uuren, en ten einde van 3

Uuren haar plaats ingenomen door andere Vlak-

ken, aan de eerften byna gclyk, welke den Ita-

liaanfchen Aftronomift aanleiding gegeven hadden,

door deeze valfchc Vertooning, om de Omwen-
teling van Venus op haar As in 24 Dagen 8 Uu-

ren te (lellen. Iemand moeft wel geoefend zyn

in de Waarneemingen, om een dergelyke bron

van dwaaling te ontdekken , en om twee Gevoe-

lens overeen te brengen 3 die zo regtftreeks tegen

elkander fcheenen aan te loopen.

Twee Jaaren daar na gaf de Heer Cassini een

Vertoog , over een Stoiïe van niet minder belang

tot bevordering der Sterrekunde. De eerfte Ster-

rekonftenaars 3 overtuigd van de onbevvoogenheid

des Aardkloots in -*t middelpunt van 't Wereld-

geftel, en 't minfte denkbeeld zelfs niet hebbende

dat de Zon deeze plaats beflaan kon , en op zyn

eigen As omdraaijen , hadden nooit de Helling

van de Loopkringen der Planeeten gebragt dan tot

de Vlakte der Ecft]>tica 9 üax. is tot die van 's Aard-

kloots
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kloots Loopkring : maar Copernicus den weg
geopend hebbende van de waare Sterrekonft,

moeft deeze voorrang, die men aan 's Aardkloots

Loopkring hadt gegeven, niet meer plaats heb-

ben. Dit hadt de doorlugtige Keplerus zo wel

bevroed, dat hy , in zyn uitmuntend Werk de

motibus Stella Martis , den JEquator van de be.

weeging der Omwentelingen van de Zon op haar

As, voor eenvallen paal ftelt, waar van men de

Hellingen van de Loopkringen der Planeeten af

moeft rekenen : maar hy hadt zelfzyn Denkbeeld

niet gevolgd , en men was gebleeven by 't ge-

woon gebruik , om de Helling der Loopkringen

te betrekken tot de Ecliptica. De Heer C assi-

ni deedt zien, dat men, den veel natuurlyker

weg inflaande , met dezelven te vergelyken by
de Vlakte van den JEquator van de Zon, daar niec

alleen een veel waarfchynlyker fchikking , maar

ook een veel grooter eenvoudigheid uit voortko-

men zou in de beweeging van de Knoopen der

Planeeten ; als ook een veel grooter gemakkelyk-

heid om te bepaalen , of dezelven in de Sterren-

Hemel op haar plaats blyven, dan of zy een be-

weeging hebben , verfchillende van de gene, wel-

ke de Teruggang der Evennagtspunten haar fchynt

tegeeven; en, eindelyk, een zeer eenvoudige

verklaaring van de verandering in Breedte, wel-

ke men in de Sterren meent te hebben waarge-

nomen. Dit alles verwagt zyne befliffing van een

groot getal Waarneemingen, nog door de Na-
VIII. Deel. ko-



492 Levensbeschryving

komelingichap te doen ; maar men zal altoos aan

,den lieer Cassini de vcrpligting hebben, van

cencn Weg te hebben gebaand, waar van de een-

voudigheid hem by voorraad doet aanzien, als de

weg zynde van de Natuur. Dj moeiclykheden

zyn gemeenlyk niet dan de vrugt van de onge-

lukkige Vernuftigheid, waar mede de Menfchen

't vermaak fchynen te hebben om zig van baar

Plan te verwyderen.

Het fcheen dat de Heer Cassini tot ophelde-

ring van dergelyke Geheimen in de Sterrckonfl:

geboren was. De hedendaagfche Aftronomiftcn

hadden van over lang reeds befpeurd , dat men,

de Waarneemingen van Saturnus en Jupiter, van

de verft afgelegene tyden to: heden toe gedaan

,

vergelykende, daaruit, na dat alle Vereffeningen

in agt genomen waren, noodwendig een verfhel-

Mng in de middelbaarc beweeging van Jupiter, en

cene vertraaging in die van Saturnus moeft opmaa-

ken; welke men niet verklaaren kon, dan door

te ondcrftellen , dat 'er weezentlyk in de Om-
loopstyd van den cenen een vergrooting, en in

c';e van den anderen "een verkorting plaats had.

De Befchouwkundc van Newton wees weleen

onderlinge werking aan , van deeze twee Planec-

•ten op elkander, ten tyde van hunne Konjunctè'. ;

waar uit een verandering in hunne Loop moeit

volgen : maar 't verfchil was groot, tuflehen een

oogenblikkelyke verandering in hunne beweegin-

gen en de aanhoudende of geduurzaame verfnel-

iing
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ling en vertraaging , welke men daar in waarge-

nomen hadt. De Heer Cassini, niettemin
$

deedt zien , dat , wanneer deeze verandering en

de betrekkelyke plaatzing van de Allen der beide

Loopkringen , werden erkend en aangenomen
^

hier uit een verlhelling fpruiten moeft van een hal-

ve Sekonde 's Jaars,in de middelbaare beweeging

van Jupiter , en eene vertraaging van omtrent

twee Minuuten 'sjaars in die van Saturnus: al*

ook, dat deeze veelheden allengs vermeerderen

moeiten ,
gcduurende tweeduizend Jaarcn , en dac

zy, naderhand, verminderen zouden. Niets is

mitichien moeielyker in de Sterrekonll: te vatten,;

dan 't gene 't welk minder afhangt van een alge^

mcene Theorie, dan van zekere plaatzelyke en

ïiaauwkeurige bepaalingen.

In den jaare 1740 deelde de Heer Cassini aatv

't algemeen de vrugt en uitflag mede van al zyr»

onderzoek, in 't uitgeeven van zyne Aftronomi-

fche Tafelen. Hy nam niet alleen alle Maatrege-

len en verbeeldelyke voorzigtigheden , om het ge-

bruik daar van gemakkelyk te maaken, zig zelf

beladende met de Rekening, daar hy de moeite

van aan anderen befpaarde: maar hy verrykte hu%
bovendien, met een geheel nieuw gedeelte, de

Tafelen, naamelyk, van de beweegingen der Sa-

tellieten van jupiter en Saturnus. 't Was billyk

,

dat de Sterrekundigen het eerlle volkomen Lig-

haam van deeze foort van Aftronomie verfchuldigd

waren aan de Zoon van hem , die de eerfte Theo.
VIIÏ. Deel. rie
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rie der Satellieten van Jupiter gegeven en byna al-

le die van Saturnus ontdekt hadt.

Dit Werk ging vergezeld met een ander, 't

welk 'er als de Sleutel van was ; bevattende de

Grondbeginzelen der Sterrekonft zeer uitvoerig.

Het was aangevangen ten dienfte van wylen den

Hertog van Bourgogne, die, verlangende dat

'er in 't Franfch een Werk mogt zyn over de

Grondbeginzelen der Sterrekonft, den Heer Cas-

sini bevolen hadt daar aan te werken: een Om-
ftandigheid , welke dienen kan tot beantwoording

van 't verwyt, dat door fomraige Menfchen hem

gedaan is, van 'er verfcheide Ontdekkingen niet

te hebben ingevoegd , die inderdaad niet gemaakt

zyn , dan na de Samenftclling van dit Werk.

Mooglyk hadt hy beter gedaan, dezelven 'er by

te voegen , maar zyn Jaaren en bezigheden wa-

ren zekerlyk voor hem genocgzaame redenen om

zig daar van te ontflaan.

Hoewel de Sterrekonft het voomaamfte Voor-

werp van den Heer Cassini ware, bepaalde hy

zig, nogthans, daar aan zo volftrekt niet , of hy

vergunde zig fomtyds het onderzoek van andere

Onderwerpen. Men heeft van hem, by voor-

beeld, Proefneemingen over 't Licht, dat de ge-

wreevene Lighaamen uitgeeven : een Verfchyn-

zcl toen wel gewigtig en zonderling, maar he-

dendaags in 't gedrang verward met die van de

Elektriciteit : zo ook Proefneemingen over de

agteruit-deinfing van 't Schietgeweer met verfchil-

lendc



VAN DEN VERMAARDEN CASSINL 49$

lende Laadingen van Kruid: Onderzoekingen om*

trent het ryzen van de Kwik in de Barometer op

verfchillende hoogten boven het waterpas der

Zee : Bedenkingen omtrent de manier om de

Brandfpiegels te volmaaken. Van geen derzelven,

hoe aanmerkelyk ook, fpreeken wy in 't breede;

om plaats te winnen tot gewagmaaking van den

grootften arbeid van onzen Akademift, en daar

hy, om zo te fpreeken, zyn geheelen Leeftyd

aan bezig is geweeft.

De Akademie hadt , van haare Inftelling af,

met regt geoordeeld, dat een der gewigtigfte Voor-

werpen , welken zy zig voorftellen ken , de Af-

meeting van den Aardkloot ware. In den jaare

i6Ö9Werdt doordenHeer PiCARDdeuitgeftrekt-

heid van iets meer dan een Graad Hemelsbreed-

te, benoorden Parys, gemeten: maar aangezien

deeze uitgefirektheid, die niet meer was dan een

driehonderdzestigfte deel van de Meridiaan , te

klein fcheen, om daar uit de langte van den ge-

heelen Omtrek met genoegzaame naauwkeurig-

heid te bepaalen, zo befloot men en wil. de toe-

ftemmtng te krygen van den voorgaanden Koning,
dat deeze Afmeeting, ten Noorden en ten Zui-

den van Parys , door het geheele Ryk, mogt ag-

tervolgd worden. In den jaare 1683 zette wy-
len de Heer de la Hire dezelve aan de Noord-
zyde voort, en aan de Zuidzyde, de oude Cas-
sini, Vader van deezen, die, in den aanvang

deezer Eeuw , van zyn Zoon daar in geholpen

VIII. Deel. wcrdc.
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werdt. Die zelfde Akademiften agtervolgden dit

Werk , en eindelyk werdt het gene de Heer

de la Hire,- ten Noorden* neg over gelaten

hadt, door de Heeren Cassini, wylen Ma-
raldi, en de la Hire, den Zoon, in 't jaar

1718 voleindigd.

Deeze Arbeid bragt te weeg het gene men

verwagc hadt: eene tot dien tyd toe onbekende

i.aauwkeurigheid in de Afmeetinge des Aard-1

kloots : maar het bragt ook voort , of fcheen ten

miniie voort te brengen, dat men 'er geenszins

van vci wagtte. De Hemelsbreedten , in ver*

ickeide punten van eene uitgeftrektheid van meer

dan 6 Graaden ge-obfervcerd 5 toonden eene on-

gelykheid tuffchen deeze Graaden aan, en de Heer

Cassini agttc zig, in het Werk, dat hy agter

het Stuk van 't jaar 171 8 uitgaf, bevoegd om toe

te liaan, dat de Graaden van een zelfde -Meridiaan

al kleiner wierden naarde Fooien toe, en dat,

bygevolg, de Aardkloot een langwerpig of Ey-

rond Klootfch Lighaam QSpherotJe a/Iongé) was,

hebben den As langer dan de middeilyn van den

-Evcnnagts cirkel, die men de Linie noemt.

Deeze nieuwe Ondcrftelling , volftrekt ftrydig

met de geheele Newtoniaanfche Befchouwkunde

van dcZwaartekragt en Aantrekking, vondtgroo-

tc tegenfpraak. Men beweerde, dat de Heer

Cassini al te fchielyk ge weeft ware in zyneBc-

fluitneeming, en dat de verfchillen , welken men

in de Afmeeting deezer Graaden gevonden hadt,

wel
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wel konden afhanglyk zyn van de feilen der Waar-
ncemingen , die, om de waarheid te zeggen, niet'

gedaan waren dan mee Werktuigen , waar van

niet meer naauwkeurighcid te verwagten was,

dan van de gewoone Kwadranten.

Tot zo ver konden de Tegenfpreekers reden

hebben, en 't Gefchil bleef als aan den ipyker han-

gen: maar de Koning goedvindende, datdeuit-

geftrektheid van het Ryk overdwars met die zelf-

de naauwkeurigheid zoude gemeten worden,

maakte de Heer Cassini een aanvang met de

Perpendikulaar op de Meridiaan van Parys, en de

Afmeeting van deeze lyn ten einde gebragt zyn-

de, bevondc men, door de op de Grond gemeten

uitgeftrektheid te vergelyken met de verfchillen

der Meridiaanen
,
gelyk die voorheen doormid-

del van eer.igc Eklipfcn der Satellieten van Jupiter

bepaald waren , de Graaden der Lengte kleiner,

dan dezelven moeften zyn, indien de Aarde vol-

komen Klootsrond (Sfüérrqué) werdt onderfteld

te zyn, en dat zy bygevolg den Aardkloot die

zelfde Eyronde figuur toefchreeven , welke de

Graaden van de Meridiaan daar aan gegeven had-

den. Toen was het, dat . de Tegenwerpingen

met meer kragt en hevigheid herleefden, en de

Akademie, overtuigd dat een Gefchil van deezen

aart niet bcflift kon worden dan door ontegenzeg-

gelyke Waarneemingen , ondernam , byna op

eenen zelfden tyd , de Afmeeting der Graaden
van de Meridiaan onder den Evenaar en by den

VIII. Deel. Kk Pool-
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Poolcirkel. Onze Hiftoriën hebben , federt lan*

gen tyd, reeds aan 't Algemeen berigt gegeven,

wat daar van de Uitflag zy geweeft , en dat de

eene zo wel als de andere Operatie de Knolrond-

hcid (Applat'ijfemenf) van den Aardkloot begunfti-

gen. Het was niet te verwonderen 3 dat de eer-

ftc Waarneemingen in Breedte , die van geen ge-

noegzaame naauwkeurigheid waren, voet konden

geeven tot misilagcn ; maar veel meer , dat de

Graaden van Lengte, door de Perpcndikulaar be-

paald, daar ook deel aan hadden.

In dit alles, egter, was niets zonderlings, dan

de ovcreenftemming van deeze- verfchillcnde Uit-

komften : want men moeft niet te veel tellen op

de bcpaalingen van Lengten 3 die niet dan op een

klein getal Eklipfen der Satellieten vanjupiter ge-

grondveft waren. Alle Sterrekundigen weeten,

dat, ten zy dit flag van Waarneemingen groote-

lyks vermenigvuldigd worde , dezelven niet die-

nen kunnen tot vergely kingen van zulk een teer-

heid, als die zyn, welken men noodig heeft om
de figuur des Aardkloots te bepaalen , fchoon zy

genoegzaam zyn tot de legging der Plaatfen in de

Aardryksbefchryving.

Men hadt zig dan flegts al te veel gehaaft, in het

apmaaken van de figuur des Aardkloots uit Waar-

neemingen ,aan welken de trap van naauwkeurig-

heid ontbrak , waar toe men naderhand de genen

in Sast gelteld heeft , die tot dit onderzoek ge-

bruikt werden: Waarneemingen, bovendien, in

vee!
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Veel te klein bellek van Grond gedaan. Een na-

dere over meeging deedt'er de ongenoegzaamheid

van erkennen, en toonde aan 3 dat daar uit niets

te befluiten ware tegen de Knolrondc figuur QFi-

gure aplat'te)) welke de Theorie der Zwaarte en

de Waarneemingen , zo by den Evenaar als on-

der den Poolcirkel gedaan, eenpaariglyk aan den

Aardkloot toefchreeven. De Heer Cassini,

zelf, hing 'er volftrekt zyn zegel aan , hebbende

bykans zyn geheele Leven lang, zo uit zig zelf

als door de Operaticn , welken hy veroorzaakt

hadt, het grootftc deel aan 't keurlykfte Werk ,

dat de Sierrekunde tot nog toe aan de nuttigheid

van 't Menfchdom heeft toegewyd.

Geduurende den loop van dceze betwifting,

verzogtde Heer Cassini, nu byna zeventig Jaa-

ren oud zynde, als Emeritus (Veterati) te mogen
Worden aangemerkt ; dat by verkreeg. Zo hy dó

Voorregten van deezen Ty tel had gebruiken wil-

len , zou niemand hebben kunnen kwaad keuren,

dat hy gebruik maakte van de Ruft , welke een

dienft van meer dan twee-en-vyftig Jaaren hem
toe-eigende : maar de Akademie werdt te zeer

door hem bemind , om ze te verlaaten : hy hadt

flegts den naam van Emeritus
9 en was niet min-

der vlytig in 't bywoonen der Vergaderingen of

in het doen der Waarneem ingen aan den Hemel.

Hy hadt zelfs een nieuwen Arbeid op zig geno-

men ; te weeten de genen , die aan het opmaa-

ken van de Kaart van Vrankryk arbeidden, te

VIII. Deel. «Kka hel-
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helpen met zyn onderrigting en beftuur. De eer»

fte Bladen, daar van, zyn reeds door zyn Zoon

aan 't licht gegeven

Tot dus verre hebben wy den Heer Cassin i

alletnlyk beichouwd als een groot Sterrekonfte-

naar en ieyerig Akademitt: maar, hoewel die

fourt van VerdienJten van 't meelie belang voor

de Akademie zyn, zouden wy, waarlyk, zyn

GedagienilTe te kort doen , indien wy niet Ipra-

ken van de agting , welke hy zig in een geheel

verfchillende ftaat verlcrcegen hadt. Hy was, le-

den, den jaare iyo^Mcefter m de Rekenkamer,

en nam de Fligten van die Bediening zodanige

waar , als of hy geen andere Bezigheid had ge-

had. Dewyl ik getuige ben van de manier, op

welke hy zig van zyne Fligten, zo in de eene als

in de andere JYlaatfchappye, kweet, zou ik hem

onregt doen, indien ik niet verzekerde, dat men

in de Regcering den Akademift niet kende , dan

aan den Geelt van juiftheid 'en naauwkeurighcid

,

die hy in de behandeling der Zaaken hadt, en dat

hy, in de Akademie, niets deedt blyken van zyn

Regecrings-Ampt, dan de voorzigtigheid en ze-

digheid, die 'er altoos onaffcheidelyk van moeiten

zyn. Hy hadt zig een zo groote agting van op-

regtheid verkreegen, dat hy, in den jaare 1716,

was onder het klein getal van Magiftraatsperfoo-

nen ,. die men uit de verfcheiderley Souvereini-

teits Rechtsboven trok, om 'er een Kamer van

Juftitio uit faraeu te Hellen. Hy wilt zyn tyd zo-

danig
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danig aan te leggen , dat hy , om zo te fpreeken

,

de Konft van zig te vermenigvuldigen fcheen te

verftaa»

!

Niettegenftaande dehooge Jaaren van den Hoer

Cassini, die by de negen-en zeventig kwa-
men, gevoelde hy nog geenc Ongemakken des

Ouderdoms. Een goed Lighaamsgeltel en een al-

. toos geregeld Leven hadden hem daar voor be-

waard , en de Akademie vleide zig van hem nog

iang te zullen bezitten, wanneer hy ons, den i<

April laat Meeden., oncruKt w-erdt door een Toe-
val niet minder fchaoelyk dan onverwagt. Hy
hadt het gebruik van jaarlyks de Paafch- Vakan-

tie, met zy n Gezin , door te brengen op zyn Land-

goed Thury. Dit Jaar, 1756, naar gewoonte op

dien kleinen Togt gegaan zyr.de, kwam hem iiec

Ongeluk over, dat, ongevaar een vierde Myls
van zyn Slot , het Rytuig zo ongelukkig omviel,

dat by op 't oogenbhk beneden den Middel lam

wierdt, en den tweeden Dag aan zyne Wond
ftierf , met de tederfte en vuurigfte aandoeningen

van Godvrugtigbeid.

Hy was groot en wel gemaakt : zyn Gelaat

zagtzinnig doch aan den ernftigen kant. Nooit

is iemand geweeft van een beftendiger Gemoeds-
geftalte. Men weet niet dateenig Voorval hem
ooit uit zyn gewoon Poftuur gebragt heeft. Zyn
eerfte voorkoming was koel; doch wel dra ver-

viel hy in eene zagte Vrolykheid , die een vol-

maakte fchets gaf van de geruftheid, welke in zy-
VIIL Deel. Kk 3 ne
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nc Ziel heerfchte. Doordrongen met de Waar-
lieden van den Godsdienft, vervulde hy daar van

alle Pligtcn met de voorbeeldelyktie Vroomheid

en allerftigtelykfte regelmaat. Ook hadt zyne

Liefddaadighcid jegens de Armen nooit andere

paaien , dan die van zyn Vermogen en Crediet.

Zyn Gaven en Zeden hadden hem de Agting

en Vricndfchap bezorgd van den bloem desRyk?,

Deeze uitdrukking gaat niet te ver ; de Koning

2„j 'T komt in de Lyft. Deeze Voril: deedt dik-

wils dtn Heer Cassini ontbieden, zo op

dat hy, in tegenwoordigheid van zyneMajefteit,

de gewigtiglte Waarneemi.ngen zou doen, als om
zig met hem te onderhouden over de Sterrckonft.

Ook laat de Gcdagtenis van dien vermaarden Man
ons niet toe, met ftilzwygen voorby te gaan , hoc

onze Doorlugtigc Voril deszelfs dood vereerd

heeft, met aandoening daar van te hebben.

De trappen van Eer , welken de Heer C a s s 1t

Ni beklommen, en dealgemeene Agting, die hy

verkregen hadt , krenkten in geenerley opzigt

zyne Zedigheid, noch die Eenvoudigheid , wel?

ke zo eigen is aan Grootc Mannen , en volmaakt

van hem bezeten werdt. Hy fchcen de eenigfie

te zyn, die onbewuft was van zyne Waarde.

Deeze Hoedanigheid hadt haare bronader, waar-

fchynlyk, in een ander flag van Deuj;d, te wed
ten de Ktfiftelyke nedrigheid. Wy vreezen niet

,

dat deeze Ooriprong'er den prys van zal vermin-

deren. Deeze Deugd bezat hy to.t zulk een trap,

dat



VAN DEN VERMAARDEN CaSSINJ, 503

dat hy, by 't overlyden van zyn Vader, ver-

fcheide Ecrtytelen gevonden hebbende, en Stuk-

ken die de Oudheid van zynen Adeldom onwrik-

baar vaftftelden: onder anderen een Brief van haa-

re Doorlugtige Hoogheid , de Hertoginne van

Lotharingen , die hem geluk wenfchte niet de be-

vordering, in den jaare 1712 gefchied, vaneenen

C a s s 1 n 1 , uit zyne Familie , tot het Kardinaal-

fchap, benevens eenige andere Stukken van-dee-

zen aart: hy die allen zorgvuldig, zelfs voor zyn

Huisgezin verborgen hielde
9
welk 'er niet eer

kennis aan gehad heeft, dan na zyn dood. Maar,

als men 't wel inziet , was zyn Redeneering juift.

Hy hadt het niet noodig van zyne Voorouderen

dat flag van Doorlugiigheid te ontleenen , die al-

toos van 't Geval afhanglyk is en dikwils tegen

de Verdienden aanloopt

!

In den jaare 1 710 hadt de Heer C as si ni zig

in 't Huwelyk verbonden met Mademoifellc Du-

charmoi, Dogter van Madame de Graavin van Sis-

fonne. Daar heeft hy uit geteeld zes Kinderen

;

waar van één jong ftierf, en van de drie Zoons,

die hem overbleeven , neemt de oudfte thans een

Ampt van Meefter in de Rekenkamer waar ; de

tweede heeft, by deeze Waardigheid, de Ta-

lenten gevoegd van zyn Vader, en vervult des-

zelfs plaats , waardiglyk , in de Akademie : de

derde heeft de party gekoozen van den Krygs-

dienft, is Meflre de Camp, Ridder der Orde van

St. Louis en Exemft'm de Lyf-Guarde van zyne

VIII. Deel. Kk 4 Ma-
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Majefteit. De twee Dogters zyn getrouwd: en

wel de eene aan den Heer de Br eg et, die he-

dendaags Deken is van den Grootcn Raad , Kom -

mandvur en Prevöt-maitre des Ceremonies van de

Orde van St. Lazarus: de andere aan den Heer

pk Fokceville, Edelman uit een der oudfte

Huizen van Pikardie.

De Heer C a s sini heeft het genoegen gehad

van lang te leeven in 't midden van een Familie,

van welke hy zo wel bemind als ontzien werdt.

Het beftuur van zyn Huisgezin geleek naar dat

der eerfte Familiën van de Wereld, welken het

Menfchelyk Gcflagtc zyn beftaan verfchuldigd is.

Aan 't Vaderlyk Gezag, dat bynaongewaarwor-

delyk was, werdt altoos voldaan door een Kin-

derlyke tederheid. Hy is altyd gehoorzaamd en

zelfs met vermaak voorgekomen, door zyne Kin-

deren niet alleen, maar ook door zyne Huisge-

nooten, jegens welken hy, niet dan zeer zeld-

zaam, den toon gebruikte van Gezag.

Qewilliglyk gaf hy zig over, om aan zyne Kin-

deren Vermaaklykheden en Gaftmaalcn te bezor-

gen, ovcrcenkomftig met hunne Jaaren; in wel-

ken de Keufe en Betaamlykheid altoos plaats hadt :

doch gewoonlyk werdt niets naauwkeuriger dan

zyn tyd befteed. Zyn Divcrtiflcmenten waren

niet minder eenvoudig dan zyne Zeden : dczelven

bepaalden zig tot eenige Wandelingen en Ver-

kecring met zyne Vrienden : ook nam hy zelfs dit

ilag van Uitfpanning niet langduurig noch dik-

AVils,
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wils , en , al zeiden wy het niet , de Werken , door

hem voortgebragt,Cen de ontelbaare Waarncemin-

gen, door hem aan den Hemel gedaan,] zyn on-

wraakbaarebewyzen,dathyzyn tyd ten nutte wift

te gebruiken. De meefte Menlchen offercn,menig-

maal tegen wil endank, eenige oogenblikken van

hunnen tyd op ten befte van hunne Medeburgers

ofLandsgenooten,en oordeelen zig dan bevoegd,

om al het overige te befteeden aan hunne Pleizie-

ren : de Heer Cassini, integendeel, heeft

nooit aan de algemeene nuttigheid onttrokken,

dan het gene de Natuur en noodzaaklykheid hem

vergden te gebruiken tot noodwendige verfris-

fchinge van Geeft en Lighaam.

H.

-, VIII. Deel. Kk 5 BE-



B E R I G T
WEGENS EEN

LEEVENDE PAD,
Welke men in Gotblandby Burswik , in vafte

en digce Steenen , by de agt Ellen diep,

in eene Steengroeve, gevonden lieeft,

E N

BEDENKINGEN
OVER DE

BEDDINGEN van STEEN enAARDE,
die aldaar zyn,

Benevens den Oorsprong van den

GOTHLANDSCHEN STEEN;

Aan de Akademie der Weetenfchappen van

Stokholm medegedeeld

door den Heer

Dr. J O H A N P I H L,
Landmtdicus in Gothland.

(£>et Stwi. (gefweb. $f<tbemie bcv SBtflhifcfcaften

3Cb&anblungen/ auf baé 3nl;r 1741. p. 285. )

IN den jaare 1733, den 8 Mey , 's middags,

bevond ik, ondergefchreeven , my in de zoge-

naamde Nybro- Steengroeve in Gothland, en in

de
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de Parochie TVamll'ivgo, naar gewoonte; zoom
de Kroon -Steenen de Maat te geeven , als om
toeftel te maaken , dat twee te Burswik leggen-

de Vaartuigen , met Steenen, tot den bouw van 't

KoninglykSlot teStokholm,mogten beladen wor-

den. En , terwyl ik my in de Groef by de on-

dergefchreeven Boeren en Steenbreekers ftelde,

die ik veertien dagen te vooren had aangenomen

,

om andere Banken in de diepte van de Groef aan

te talten , waar in zy tuffchen twee Loodregte

Kluften , of van. de Steenbreekers zogenaamde

Sneeden arbeidden , beginnende in de Bank naar

om laag te breeken en in de iangte vyf Ellen ge-

vorderd waren : zo werkte de Boer en Stecr.brce-

ker Andreas tlalfvarder uit de Parochie Wamhïtn-

ge£o
9

niet alleen met het Brcek-yzer, maar oolc

met Beicel en Hamer, tuffchen de gemelde Snee-

den , om daar den grooten Steendam weg te kry-r

gen. Na dat dit ftuk Steens afgefprongen ware,

nam hy weder de Schley , en flocg het daar mede

aan (lukken ; wanneer men op 't oogenblik, in

digte en vafte Steen, een leevende Pad zag zit-

ten. Doch , dewyl de Steen , die tot een zo lang-

duurige Gevangenis van dit Dier gefrrekt hadt

,

zeer murw was, kon men 'er niet genoeg van by-

een houden, om de vorm der ingedrukte Gcftal-

te te bewaaren ; maar alles viel , door fiaan en

uirnecmen, tot gruis. Toen Andreas Bolfvarder

en OfofS/grafwer, die daar 's voormiddags, en

VIIL Deel. de
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de geheele Week, in droog en goed Weer, ge-

werk: hadden , de Pad k wamen te zien , verfchi ik-

ten zy en riepen my: ik ging onmiddelyk neer,

en nam de Pad uit ae Steenen en Gruis. Zy lag

drie vierde Vierendeel van de eene en ongevaar

een Elle van de andere Kluft of Sneedeaf; zyn-

dc bedekt met kleine ttukjes Steen en Gruis Ik

ftond over deeze zeldzaamheid, in&gelyks , ver-

Held, en wilt zo fchielyk niet, wat daar van te

denken. Ik nam de Pad in een Schop , daar zy

zig niet meer bewoog dan een Steen. Na dat ik

ze een weinig bckeeken had , vond ik de Kleur

graauvvagtig zwart , wat op de Rug gefprenkeld

,

en geheel befprengd met fyn Gruis van Steen,

gelyk de bewaarde Huid nog aantoont. Onder

aan den Buik was zy wat bleeker, hebbende de

Oogen klein en rond, met een dun Huidje over-

toogen , waar onder zy een weinig fehemerden,

van Kleur volkomen als bleek Goud. Vervol-

gens nam ik een Stok , welken de Steenbreeker

Heinrkb Skogs my gaf, en raakte de Pad aan den

Kop aan •, als wanneer zy de Oogen famen trok

of zy fliep , en, zo dra ik den Stok wegnam,

opende zy de Oogen allengs weder, doch verroer-

de het Lyf noch de Pooten niet het allerminfte.

Dit werdr, verfcheide maaien, van my, met den

zelfden uitflag, herhaald. Middelerwyl wierd ik

gewaar, dat haar Bek geen opening had, maar

met een geelagtige Huid overtoogen ware: zo dat

ik
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ik den'zelven met den Stok niet open maaken kon,

Eindelyk drukte ik haar op de Rug, als wanneer

zy klaar Water van agteren loosde , en aanftonds

daar op ftierf. Dewyl ik, wegens menigvuldige

Bezigheden, toen geen tyd had, om ze naauwer

te befchou wen , nam ik een dun (tukje Steen , leid»

ze daar in, en bewaarde ze in de Steenbreekers

Hut. Wanneer ik vervolgens van de Groef af.

ging, begon ik dit Geval nader te overdenken ,

en het fpeet my , dat ik de Moordenaar gewor-

den was van een Schepzel, 't welk miflchien on-

gelooflyk veele honderd Jaaren in zyne Gevange-

nis geleefd had. Des anderen daags, toen ik

weer aan de Groeve kwam , liet ik op gemelde

plaats de Paddenhuid ontweijen, en, dezelve be-

ziende, vond ik den Bek van vooren open, doch

aan de zyden nog wat Vel. Daar die open was,

zaten , boven en onder , twee wat fcherpe en fpit-

fe Tanden, die Bloedrood waren, welken men
in 't Origineel kan zien, en die door een Vergroot-

glas zig zeer duidelyk vertoonen. In 't leven

geloof ik niet, dat zy te zien of van eenig nut

waren ; fchoon deze Pad , toen zy leefde , vol-

komen dik naar haare grootte was. Eenige Da-
gen daar na wieidt deSteenbreeker AnJreasHalf-

varder ziek , en was 3 meer dan zes Weeken , zeer

zwak. Hy gaf, uit eenvoudigheid, voor, dat

de Pad, als een Berggeeft, oorzaak daar van wa-
re. Dat dit alles zig dus heeft toegedragen, be-

tuige ik, benevens de navolgende Boeren,

VIII. Deel. /jj&
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Andnas Halfvarder 3 64 Jaaren oud.

O/of Sigrafs , 47 Jaarcn oud, benevens

Hans Ander/on en Hans Sfflnd, uit de Parochie:

Wamblingebo.

ib'inrkh Skogs en Siffrut Langengra , uit de

Parochie Hambra

Deeze Ondergetekende, Leden van rayne Ge-

meente, zyn redelyke en geloofwaardige Man-

nen, 't Welk ik getuige te Wambl'mgebo , den

29 Oktober 1733.

Is. Canutius. P. L.

Om de Natuurkundigen tot Bedenkingen over

deeze Zaak aanleiding te geeven , heb ik op 't

Verzoek van den Alïeffor, Dr. Johan Pi hl,

de legging der Groeve afgetekend, waar in de

Pad gevonden was, en de Beddingen aangewee-

zen , welke over deeze zo fterk bewaarde Gevan-

gene lagen ; als ook van welken aart zy zyn en

hoe zy op eikander volgen.

Wat de Groeve zelf betreft: men heeft , ter

dier plaatfe, voor den jaare 1730 niet gearbeid,

toen ik 'er voor de eerfte maal heen gezonden

werd : alzo men ze , by een zeer laage Zee

,

ontdekt hadt. Ik ging dertig of veertig Schrcc-

den van den Berg naar 't Water toe., daar het

afgeloopen was, op gladde en glibberige Banken

of Vlakten van Gothlandfche Stecnen , met veel

Sneeden daar in ; waar uit ik befloot ,
gelyk ik

het
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het ook zo bevond , dat de grootfte en befte Snee-

den even alzo onder den Heuvel en Kalkfteenen

liepen ,
gelyk zy zlg by 't Water vertoonden ,

dat in eene waterpafie vlakte ftond met den Bank,

in welke de Pad gevonden werdc : hoewel deeze

plaats meer dan honderd Ellen van het Water
was ; naar maate het hoog is. Deeze plaats was

met de volgende Beddingen overdekt
, gelyk de

Tekening (Tl. LV.) uitwyft, naamelyk:

i. Boven op een laag ligtgraauwe, ronde en

Eyvormige Keizelfteenen , meeftal van Kalkagti-

gen aart, eenige Ellen hoog met Zeezand en klei-

ne fyne Moffelen vermengd, die van binnen wit-

blaauw, van buiten zwartblaauw zyn, doch zo

teer en dun , dat zy door 't aanraaken uit malkan-

der vallen. Men vindt daar onder ook Ammoni~
tes en andere dergelyke Zeefchepzelen , benevens

ronde en Eyvormige groote en kleine Steenen,

gelyk in de Gothlandfche Gruisbanken. Door het

affpoelen van de Baaren der Zee zyn deeze Stee-

nen glad en rond gemaakt ; 't welk alles zig aan 'c

Strand , onder een groenen Berg , meer dan 250
Schreeden van het Water, en agt of negen El-

len hoog, boven den peil van dagelyks Ty, be-

vindt.

2. Na dat nu dit Gruis oïMordet
9 gelyk de

Gothlanders hetzelve noemen , is weggeruimd

,

ontmoet men een platten , digten , vaften , licht-

geelen, en wat dieper lichtgraauwen Kalkberg,

VIII. Deel. Bi
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B ; die 'er uitziet als of hy vol Anys , Peper en

Komyn-Zaad ware. Deeze ioort van Steen is

zeer zwaar , en men kan 'er goede Kalk: van bran-

den. De Kalkberg is rykclyk drie Ellen hoog,

ter plaatfe, daar de Groeve is in gedreeven , doch

by het begin der Groeve, aan de Zee, was hy

anderhalf en twee Ellen hoog. Men laat alle

deeze Kalklteenen door middel van Buskruid fprin-

gen ,
gelyk het Boorgat C aanwyft , waar het

Kruid in gedaan wordt, en daar op brengt men

ze aanftonds., by groote Brokken, naar den Oe-

ver.

3. Als deeze Bedding weg is, volgt een Laag

blaauwagtige Kley D , van even de zelfde foort

als de Gruisbanken, daar by, zelfzyn , drie Vieren-

deel Elle hoog. Ik dagt, dat deeze Kley voor

onze Kachelovenmaakers te Stokholm zou kunnen

dienen; weshalve ik 'er, in den jaare 1731 , de

proef van nam , maar bevond dat dezelve van we-

gen haare droogte en weinig kleverigheid niet te

gebruiken ware.

4. Na deeze Kley volgt de eerfte Gruisbank

'E, alwaar de Maatfteenen gehouwen worden,

naar welken men een Elle en op fommige plaatfen

vyf Vierendeel hoog, in deeze Groeve zoekt,

welker onderftc waterpaiïe Vloer meeftendeels zo

glad is als Ys. En , dewyl zy altoos eerft Lood-

regt gefpleeten worden, zo kan zig een ftuk Steens,

by 'tj aanmaken, ligtelyk van den Steenbank af-

fchei-
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fcheiden , en in de onderde fyne Kley ftorten:

maar op eenige plaatfen zyn de gedagte onderfte

Vlakten der Banken, die van de Boeren Lager

genoemd worden, vol Verdiepingen, en als met

Trappen ; doch hebben altoos haare holte zeer

glad en met de onderfte Kley gevuld. Daar zyn

ook, in dit Bedde van digte Steenen , en zelfs in

de Kley van de onderfte Figuur , als kleine Bee-

ken en Wegen. Op deezen Bank worde thans

de tegenwoordig gebruiklyke Gothlandfche Steen,

tot allerley fyn Werk, gehouwen.

5. Na dat deeze Bank, als de vierde Laag

in rang, is door gearbeid, ontmoet men de

Jaatftgedagte Kley, F, negen Duimen hoog,

welke insgelyks zeer glad is , maar , door 't van

elkander flaan , in ftukken en brokken valt.

6. Als deeze Kley weg is, vindt menden an-

deren Steenbank, G 3 in welke de Pad H be-

kneld zat, van agt., negen tot tien Vierendeel

hoog, zeer vaft en digt van Steen. Deeze Bank

legt, met zynen Vloer, by laagTy, waterpas

met de Zee. Onder denzelven zoekende, heeft

men nog al dergelyke Kley, als boven gemeld

is, gevonden, en wat dieper onder denzelven

een derden Steenbank , die onder de Waterlinie

valt , en van wegen het Water niet te gebrui-

ken noch te bewerken is. Of fchoon ook zelfs

de Steengroef, daar thans in gearbeid wordt, eert

goed end wcgs van de Zeelegge, zo dringt doch

VIII. Deel. LI het
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het Water , als de Zee ryft , allengs door de Kley

tot boven den Bank.

In deeze Bank bevinden zig de zogenaamde

Sneeden , I, I, of Loodregte Klooven, die men in

alle deeze Groeven, zo wel in de bovenfte nis

in de onderde Banken heelt. Zonder deeze Snee-

den, als alles digt en vaft ware, zoude de Steen

-

breekers niet kunnen vorderen, maar hun Werk
moeten (leeken laaten.

De beide Sneeden , die aan de zyden van de

Pad waren
,
gelyk de Tekening aantoont ; naa-

melyk de eene drie Vierendeel, de andere een

Elle van de Pad, waren niet open, maar, gelyk

alle overige Sneeden in de Banken, niet wyder,

dan dat men 'er een Mes met de Vlakte in kan

iteeken. In deeze Kluften zit weeke, taaije en

lichtgraauwe fyne Kley , welke , zo lang zy week

is, zo veel taayheid heeft, dat men ze om de

Hand kan winden. Zy dient om Vlakken uit de

Kleedcren re doen.

In en tuffchen deeze Kley , nevens de Ban-

ken , bevondt zig een foort van Pek, waar van

ik Proeven heb, dat het helder, klaar s zuiver

en fyn is: het brandt aan de Kaars en ruikt als

Barnfteen 9 doch heefe anders Reuk noch Smaak.

Het is weeker dan gewoone Pek en taaijcr dan

Teer. Men heeft het , voorlceden Jaare, inde

Snecde van den bovenlten of eerften Bank gevon-

den , een gosd end af van de plaats, daar de Pad

aan-
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hangetroifen werdt ; doch niet zo zuiver en dik

als daar: waar van ik, zo wel als de Heer Affes-

for, Dr. Pi hl en de Steenbreekers , Proeveti

hebben.

De groeijingj aart eri eigcnfchappen van den

Gothlandfchen Steen betreffende, is het vermoc-

delyk, dat deeze Steen in den beginne niets an-

ders j dan zodanige Kley geweeft zyj welke wy
nog heden op en tuffchen de Banken vinden-, wel

.

ke naderhand door den tyd en Kalkagtige zclfflan-

digheid tot Steen is geworden ; dewyl zig , in

de zogenaamde oude Groeve, Kley vertoont,

die over de 4^ Vierendeel hoog op den cerften

Bank legt, en laagswyze , hier en daar, Steenen.

en ftukken Steen, van even de zelfde foort, Kleur

en Legging, als ook Hardheid heeft, gelyk de

Banken daar onder zyn.

Men vindt hier ook , in alle Groeven, onder
'

cle zuivere Steenen , en dikwils, wanneer men
die vcrplaatft, midden in dezelven, zulke Kley,
welke zy Lcttenlager noemen ; in welke Kley,
binnen digte en vafte Steenen, kleine Moffelen^

en zelfs kleine Worteltjes, gevonden worden.

Deeze Steenen trekken de Vogtigheid zo iti

zig, dat, als men een gantfeh uitgedroogd Stuk

opzet , en maar een Duim van 't laagfte end in 't

Water komt te (taan, hetzelve daar in ongevaar

een Elle hoog opftygt : want zo ver is de Steen

akyd vogtig.
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£iö Berigt -wegens eeu leevende Pad,

Deeze Steen, die uit kleine s fyne en glinftc-

rende Zandkorreltjes beftaat, heeft ook de eigen-

fchap, dat hy in veele kleine ftukjes ipringt, wan-

neer hy , van zyne plaats gebroken, en zyne Vog-

tigneid niet uicgedroogd zynde, alsdan bevrieft.

Men kan in dat geval zien, hoe het Water naar

het midden is toe gedrongen , en in de Steen

op de vnttfte plaats iraat , alwaar de Vorft het

in een Ysklomp heelt veranderd , welke vervol-

gens den Steen doet fpringen. Anders, wanneer

dit Bergwater uitgedroogd is, vrieft hy niet aan

Hukken ; doch wordt door Regen en Nattigheid

verfleeten , indien men hem niet met Olieverf

bewaard en bedekt houdt; 't welk ook inzonder-

heid by zyne bewerking wordt vereifcht.

Burswik IQ, Oktober 1733.

J. M. Grabeug.

Verklaaring der Afbeeldingen
van Plaat LV.

A. Keizelfteen met Zeezand en Moflelfchulpen ge-

mengd, 1 Elle diep.

B» Kalkberg van vatten en zwaaren Steen , dien men
door Buskruid doet fpringen, 3 Ellen diep.

C. Het Boorgat om zulks te doen.

D. Kley van dergelyke foort als de Gothlandfche

Gruk-Sieen zelf-, I Elle diep.

E.
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E. Eerfte Gruisbank, daar de Maatfteenen gehou-

wen worden.

F. Kley ter diepte van 9 Duimen.

G. Tweede Bank der Maatfteenen van 3 tot 9 Vie-

rendeel diep.

H. De Pad die in deeze Bank gevonden werdt.

1,1. Kloovenof Sneeden, waar in men Eek of Teer
vindt.

K. Sceenhoopen van de Breuken, met Kalkfteencn

gemengd.
L. Steenen Hut, waarin de Steenbrcekers eeten.

M. De Padden -Huid van de Rugzyde, die door in-

drooging zeer is gefchrompeld; daar de Pad
zelve, in de Steengroef gevonden, vol en dik

was, als of zy leefde.

N. Die zelfde Huid van onderen te zien.

Van O, tot aan den Oever P, is de afftand meer
dan honderd Ellen.

H.
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WAARNE E M I N G E N
OMTRENT DE

ZEKERHEID
VAN DE

KRAGT en WERKING
DER

GENEESMIDDELEN,
IN ZEKERE BYZONDERE ZlEKTEN',

Uit eigen Ondervinding, in een Praktyk van

vier-en-dertig Jaaren, aan de Keizerlyke

Akademie voorgedragen

door dem Heer

Dr.GOTTWALD SCHUSTER,
Ordinaar Geneesheer der Stad en Provintie van

Cbemnits in Hongarle.

(Nova A&a Pbyfico-Med. f.ve Epb. Nat. Curiof. Tom. II.)

DAt 'er niemand onder de Geneeskundigen

zy 9 die ooit volftrekc zal loochenen, dat

toe zekere Ziekten zekere Geneesmiddelen zyn

,

Hel, ik op een langduurige Ondervinding vaft

;

doch , dat die Geneesmiddelen niet altoos voor de

hand zyn , is niet minder zeker. De MetfjDJifche

Ge-
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-Geneezing, zou iemand kunnen tegenwerpen, is

de Koninglyke Weg van alle behandeling der

Ziekten; welken ingeflagen hebbende, men niet

ligt daar van af moet gaan : de lnfikatt'èn zyn het

aanwyzende Middel , 't welk den Geneesheer in

de betaamelyke behandeling der Patiënten be-

paalt: doch het voornaamlle Öcgenblik om deGe-

neezing wel in te rigcen, heeft in 't begin plaats,

welk verzuimd zynde , de gelegenheid onherroe-

pelyk is. Men kan de Geneesmiddelen wel ver-

anderen, doch geenszins, buiten dringende nood-

zaaklvkheid, de Methode, of men maakt de Ge-

neezing onzeker.

Uit dit alles, in 't algemeen, is blykbaar, van

hoe groot Vermogen de Geneesmiddelen zyn, wat

zy kunnen en wat zy niet kunnen doen : indien

,

naamelyk , zelfs de allerbeile Geneesmiddelen met

de Indikatie der Praktyk niet overeenftemmen

,

zo gaat men niet zeker. Derhalve, zal men zeg-

gen, zyn 'er tot zekere Ziekten geen zekere Ge-

neesmiddelen. Dceze Tegenwerping wordt dus

van my beantwoord. Dat dit eenlgen fchyn h eb-

be , en in zeker opzigt waar kan zyn , Item ik

toe: want myn oogmerk is niet op een Emfiri-

fche, maar op een Rancnaah wys te handelen.

Men zal immers my gaarn toedaan, dat een ieder

Doktor , benevens de Geneesmiddelen , welken

hy door een langduurige Ondervinding goedge-

keurd heeft, eindelyk zekere Regelen kryge, en

dat hy daar door, indien hy d ezelven op den be-
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kwaamen tyd en Methodifch gebruikt , te wcetcn

zo, dat zy met de onwrikbaare Indikadc overeen-
"

fteramen, tot kennis komt van ontwyfelbaare Ge-

neesmiddelen, byna in alle Ziekten, en zig daar

door zo veel agting en roem verkrygt , dat hy

alom voor eenverftandig en ervaren Geneesheer,

zelfs van de Geleerden, gehouden worde. Ten

dien opzigte fchryft G. Harvjeus zeer gepaft (*).

„ Wien zult gy tot Geneezing van een Ziekte

„ bekwaamer oordeelen? Of den genen die een

„ bekwaam Middel weet, en in de Manier van

„ Geneezing onkundig , of die daar in kundig

#, is? Te weeten,dat de eerfte,met de natuur*

„ lyke Methode voorzien, tot de Geneezing be-

„ kwaamer zy , dan de laatfte , die alleen de Kon-

„ ftige Methode van zyne Konft volgt, zal nie-

„ mand ontkennen: derhalve, als een bekwaam en

„ beproefd Geneesmiddel verborgen is, is 'er

„ geen Methode ran Geneezing, welke iets ver-

« mag (f)".

Dit , nu , als een foort van Inleiding vaftge-

ïteld hebbende, gaa ik, in dceze Geneeskundige

Aantekeningen, eenige Waarneemingen , uit myn
eigen Ondervinding, by (lukken en brokken voor*

draagen , voegende daar nevens, het gene de uit-

W er-

CO Tr. de Arte Curandi Morbos expett. Cap. XXVI.

(f) Dusver Harvaus. Dat wy nooit 'de Rationaale

Methode van Geneezing uit het oog verlooren hebben,

kan de goedgunflige Leezer ligteiyk zien in onze Pnkti-

kaale Schriften : by voorbeeld de Metbedus Medendi. Tom.
I,
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werking derzelvcn en dat 'er tot zekere Ziekten

zekere Geneesmiddelen zyn , betreft.

i. Eertyds is de.Liquor Coma Cervi Succtnatus

een zeer vermaard Geneesmiddel geweefi: tot ver-

fcheiden Kwaaien van 't Mcnfchclyk Lighaam

,

in 't byzonder die der Zenuwen , als men bedugt

is voor Stuiptrekkingen. Dezelve, naamelyk,

bezit uitneemende kragten tegen de Stuipen s tot

Oploffing, Verdunning en Afdry ving van de ftof-

felyke Oorzaak, zo, ora het dunnere door de

Zweetgaatjes der Huid, als het dikkere door de

Nieren en Waterblaas, alsook door de Borft uit

te werpen , en de verlooren fterkte aan het Lig-

haam weder te geeven. Lentilius noemt haar

een gemaatigd Middel, dat Balfamiek is, verzag-

tende en, om kort te gaan, aan alle Indikatiën

voldoende. Hy heeft hetzelve in Volwafienen

zo wel als in Kinderen gehouden voor een zeer

gemeenzaam Middel, welks nuttigheid hem door •

langduurige Ondervinding was gebleeken. Ik kan

daar van zeggen , dat het een der befte Genees-

middelen zy , zo menigmaal cenigc Kramp ofVer-

koudheid den Hals heeft ingenomen , of dat door

Zinkingen het Gehoor verdoofd is, of een rui-

fching in de Ooren plaats heeft. De vaardige uit-

wer-

I. & II. agttien Jaaren geleeden door ons in Quarto uit-

gegeven ; als ook,de Hydrologia Mineralis Medica ,lher-

mologia ÏVolkenfteinenfis , Scbola Saletiiitana cum Conjiliis

&c. Kleine Stukken en [o (Te Pnpierrn gp.a ik voorby,
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werking daar van heb ik in de Praktyk cttclyke

maaien j inzonderheid in een voornaamc Vrouw
en byna op den zelfden tyd in zeker Predikant

gezien. Deeze beiden is , des morgens , 't ge-

melde Vogt , tor dertig of veertig Druppelen
,

des avonds een Poeijcr van Antitnon. Drafhop. &
Arcan. Duplic. ana part. zeq. met de gewenfehte

uitwerking voorgefchrceven.

2. In de Bc ritk waaien, die door eenig Epidc-

mifch gebrek in de Lugt of andere verfchiilende

Oorzaaken, gewoon zyn in Stuipagtige zwaare

Hoeft , de Kinkhoeit genaamd , te eindigen ; heb

ik twee Middelen, het ecne famengefteld , het

andere enkeld , van een wonderbaare en uitmun-

tende kragt bevonden : het Elixir Peciorak JVe-

delii, naamelyk, en de Cort. Cafcarilla Wat het

ccrlte belangt, heb ik gezien, dat hetzelve, na 't

vrugtelooze gebruik van een menigte Buriïmidde-

len , in een lchoone Maagd , die in de Maand De-

cember met de Kinkhoeft bevangen was, door ie-

rrlanfl met een onverbeeldelyke uitwerking gege-

ven zy. Twee dingen, egter, moet men daar

omtrent in aanmerking necmen: het eene is , dat,

de Eerde Wegen , voor het gebruik van den

Borft- Elixir , met een zeker laxéerend AnoJynun\

van onzuivere Vogten gereinigd moeten zyn, en

wel op de volgende wyze. 9% Rad. Altb. Pa-

hfod ana Drachtn. i. & fem. Jem. Aniji. Drachm. i.

Flor. Pap. Rh. Pug. ii. Coq. cum f. q. Aq. coct.

cidde. Pol. Sehn. fine Stip. Drachm. ii. vel Unc.

fera.
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fèm. ebull.lcn. Col. d. in ufum. Het andere, dat

ik tot waarfchouwing voorftel, is, dat de gemel-

de Maagd de Spec. 'Emoilkims , welke volgens de

Regelen der gewoone Fraktyk op verfèheiderley

manieren iamengevoegd worden , niet heeft kun-

nen verdraagen, alzo het Samenftel van haar Lig-

haam beftaat uic weeke , ilappe en yle Vezelen.

De Cajcarilla, nu , belangende, deeze heeft by my
den naam van een alleruitmuntendit verfterkend

Borft- en Longmiddel; om welk te beveiligen my
het volgende GevrJ aanleiding gegeven heelt. Een

Jongeling, in zyn zeventiende jaar, die met een

heldere en luide Stem een Gebed in 't Franfch

hadt opgezegd, en bovendien met verfbheide oe-

feningen in de Redeneerkunde zyn Verftand en

Tong gefcherpt hadt , verviel eindclyk, door flap-

hcid der Longen en verlies van behoorlykc kragc

in de deelen der Ademhaaling , in een drooge

,

Stuipagtige , zwaarte Hoeft , waar op , na dat

die verfchcide Wcekcn geduurd hadt , ligtelyk

een Bloedfpuuwing en Teering hadt kunnen vol-

gen. Op myn Raad , nu ,
gebruikte hy het Elixir

Pe&orak IVerfelii, gemengd met Ejpyih Cajcar'il-

Its ; in diervoegen , dat by 's morgens , in 'c Bed ,

daar van met Thee een Dojïs nam , en dan zig om
wat te Zweeten fchiktc: voorts over dag, onder

zyn Bezigheden, nu en dan daar van kleiner Do-

Jcs, by herhaalinge
,
gebruikte. Onder dit voor-

zïgtig gebruik van het Mcdikament kreeg hy niet
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weinig verligüng en kwam, niet lang daar na,

tot volkomene Gezondheid.

3. Tot de enkele Aamborftigheid en die, wel-

ke met Orgedaantheid gepaard gaat, hebben wy
een grooten toeftel van Geneesmiddelen, zoda-

nig zelfs, dat by voorkomende Gevallen geen

jong Geneesheer onbewuft is, wat het befte en

heilzaamfte zy. Zou ik wel misdoen , wanneer

ik zeid', dat door de veelheid van Geneesmidde-

len de Gcneeskonft bedorven worde. Om alle

Middelen te beproeven is de Leeftyd van één

Menich niet genoeg. Ik zal hier openbaaren, wel-

ke onder zulk een menigte my in zekere Patiën-

ten een zeker en veilig Hulpmiddel hebben uitge-

leverd : te weeten de Aja fo&tida en Squ'illa.- Een

langen tyd hadt zeker Heelmeefter geloopen aan

een zeer laftig AJlhma, met bleekheid van Ge-

laat, verlies van Appetyt ,en, als hem het Toe-

val overkwam, met beeving der Handen; des ie-

dereen meende , dat by aan een Polypus laboreer-

de. Door weinige, maar gepafte Medikamenten,

is die hardnekkige en gevaarlyke Kwaal, als door

een wonderwerk, genezen. Ik gaf , naamelyk,

deezc Voorfchriften. R-. Effent. AJafoetida , Liq.

Mifter. Anodynt. ana Drachm. ii. Laat hy 'er, 's

morgens en 's namiddags , t'elkens 35 Druppels

van inneemen. 9- Pt/h. Annjfajm. Stahl. Scrup.

ii. Ant'mon. Diaphor. Scr. i. Camp/tor. Gran. i.

Gemengd zynde, laat 'er vier Poeijers van ge-

maakt
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maakt worden , waar van hy 'er, te Bed gaande,

één gebruike. Met deeze twee Medikamencen,

alleen , is hy tot volkomen herftellinge gekomen.

De Ejfentia Aja frtida , welke fommigen onder

ons de Knoflooks-Druppelen noemen, is een won-

èefbaar Antifpasmodicum , Antafthmattcum & Pec-

torale, en wordt, niet minder , als zeer kragtig te-

gen de Tympanites aangepreezen. Dat dit Mid-

del tegen Benaauwdheden, Opftyging en Win-

den, van by zonder Vermogen zy, weet ik door

Ondervinding (*). Niet eens, of in één Geval,

maar meer dan twintig maaien , is de volgende

Samenftelling van zeker Poeijer tegen het Aflhma,

of Cachexia , met een onverbeeldelyke uitwerking

aan Menfchen 3 die aan een Aflhma Cache&icum la-

boreerden , door my voorgefchreeven , 't welk

hun in 't aankomen van het Toeval oogfchynlyk

van de dood verlofte. Het wordt bereid ex An-

tiJpasmodieo Salino &Pe£lorali rejolvente Wedelii,

by elke DoJJs daar van een Grein geprepareerde

Samlla mengende. In zekere Vrouw zagen wy,

daarvan, oogenblikkelyk, de heilzaame uitwer-

king. Zo men 'er een weinig meer Squ'illa, by

voorbeeld twee of drie Greinen pro dofl, byvoegt,

dan ontftaat 'er ligt Braaken door, 't welk den

Patiënt verligt. Op een ander tyd gebruikten wy

deeze Samenftelling. By een half Once Pulver,

(tperient. ex Safe Sedlkenfi , Conch'is & Cinnabarl

fQ&

(*) Kjempïeii. Amvn. Exot. p. 54%
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toebereid, werden tien Greinen SquïHa gedaan

,

voor zes Giften. Dit is een VlcefchhouwersWc-

duw, in de Maand Auguftus, wel bevallen. Gp
een ander cyd dus. y.-. Sal. Sedlic. Drachm. i.

C'innab. Gran. v. Squ'ill. Gran. i. MiJe. pro unA

Dofi. Voor een Kapitein in de Maand january.

Dan wederom dus. 9-. Pah. Salino-Vijceraïis
,

Drachm. 1. Camph.Sqtull. ana Grana ii. Mijc. pro

duabus dofilus. Dat de Zee-Ajuin een ontbinden-

de en tot uitdryving prikkelende kragt heeft, die

zeer nuttig is voor veslc Cacaeaxi en Ajïhmatx^

heeft de Ondervinding ons al over lang beves-

tigd.

4. Dat,in 't geval van Aambeijen, op twee din-

gen voornaamelyk te letten zy, leert ons de On-
dervinding; naamelyk op het doen vloeijen en het

verdaan van dezclvcn. In de Praktyk ontbree-

ken ons wel geenszins een menigte Geneesmidde-

len, door welken wy de vlocijing der Aambei-

jen, zo zy met gevaar of nadeel verftopt zyn, her-

ftellen kunnen ; doch ik zal hier een Aanmerking

daar omtrent, welke in de Maand April laatftlee-

den door my gemaakt is, te berde brengen. Twee
Voorwerpen kwamen my diestyds voor, aan Aam-
beijen onderhevig, die van my begeerden , dat ik

hun de Gulden Ader zonder gevaar , en zonder

een al te fterkc vlocijing daar van te vreezen te

hebben , opende. Na bedaarde ovcrweeging fchoot

fny in gedagtcn een fcherpc Tinktuur van Spies-

glas, door my zelf klaar gemaakt , die ik met ge-

lyke
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lyke veelheid Liquoris Mineral'is Anodynl mengde,

en dezelve aan beiden 3 Mannen van zestig Jaaren

oud , deedt gebruiken , voorfpellende daar van

een gelukkige uitkomft. 'tGefchieddenaar wenfeh:

de Aambeijcn vloeiden , toen zy naauwlyks de

helft van 't Medikament gebruikt hadden , er. zy

leeven, tot heden, in een gezonde friflebe Ouder-

dom. Een andere Waarneeming fchynt zeer ge-

meen , doch heeft evenwel eenigc omzigtigheid

noodig, waarvan men, zo ik meen, weinig ge-

wag gemaakt zal vinden. Het Deco&um hrba

NïilkfolYi cum ftoribus , wel gefat uree rd, doet de

H<emonhou!es cceca , zo Rivinus ons leert, heer-

lyk verdaan, en verzagt de Pyn grootelyks : doek-

de Ejjentra , uit dat zelfde Kruid vervaardigd,

veroorzaakt, in dat zelfde Ongemak , onlydelvkc

Pyn en. Wonderlyk fchcen het my, in den eer-

ften opflag, hoe een zo tegenftrydige uitwerking

van een en 't zelfde Middel kon voortkomen : doch

naderhand heb ik begreepen , dat de Wyngeefr,-

met de deeltjes van 't M'ilkfolmn bezwangerd, de

Vezelen , die.door de Knobbeltjes der Aambeijcn

uitgefpannen zyn , zonder twyfel te fterk prik-

kelt, daar dezelven door het Waterig Afkook-

zei veeleer worden ontfpannen, of in ftaat <rc-

fteld, om de Spanning te kunnen uitftaan.

5. In hoe groote Ongefteldheden en afgryzely-

kc Benaauwdheden de Menfchendoor verftopping

van den Afgang, en inzonderheid door beüooten

Winden, vervallen kunnen, leert de dagclykfe

VIII. Deel. Prak-
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Praktyk en Ondervinding. Vier dingen komen

'er, volgens de Schold Sakrnhana, uit de ophou-

ding der Winden in 't Abt/omen voort : te weeten

Kramp , Waterzugt , Kolyk en Duizeligheid.

Veel Winden, naamelyk, in de Darmen beiloo-

ten , zetten de Ingewanden zodanig opwaards,

als of 'er een Veriiopping plaats had in de Lever

of Milt ,
ja zelfs in de Bord: welke Toevallen de

Vrouwen die met Opftyging en Mannen die met

Hypochonder gekweld zyn , oneindig plaagen.

Het zyn die xovot m^ vVo^o»J»i«, waarvan Hip-

focrates getuigt, dat, door de hevigheid der-

zelven een Vrouw den geeft gaf. (Foëf. p. 1077.)

Geen troolt kunnen zodanigePatienten erlangen,ten

zy den Winden , die het Vliezige Kanaal der Dar-

men boven zyn Veerkragt uitfpannen , een vrye

uittogt wordt bezorgd. In zulke Benaauwdhe-

den, nu , die de Menfchen als op den Oever van

de Dood brengen, is 'er niets, 't welk na 't voor-

afgaan van een bekwaam Laxeermiddel, fchiely-

ker en zekerer de Poort voor dezelven opene, dan

een Mixtuur, uit gelyke deelen Effentt# Pnnpi-

ndlcs alba & Liquoris Mhieral'is Anodyni , bereid

,

en 's morgens tot veertig Druppelen ingegeven.

Veel fchielyker, egter , zal de Geneezing vol-

gen , indien men een half Drachme , Vitlv. Ant/s-

fasmodki Camphorati ,voor elke Dojisfm de plaats

neemt. De uitmuntende werking deezer Mid-

delen heb ik in een Dame , die van voornaame

Geboorte was, mogen ondervinden. Op een an-

der
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der tyd was tegen een Winderige benaauwdheid

in 't Onderlyf of een Morbus Tympanhïco-llydropt-

cus zelf, van ongenieene kragt en uitwerking ze-

ker Poeijer, op deeze wyze famengefteld. 9: Tart»

Vitrioïati , Nitri depur, ana Drachmam ; LapiJ.

Cancr. Anüm. Diaphor. ana Drachm. dimid. Cin-

fiah.prap. Scrup.C<w»pA.Granafex. M. F. fex Do-

fes : waar van de eene 's namiddags , de andere

's avonds in te neemen. Dit Middel gebruikt

zynde, is 't naauwlyks geloofbaar, welk een me-

nigte Winden daar door uitgedreeven werden,

waar door 't Abdomen geheel zagt wierdt en al de

Uitfpanning verdweenen was.

6. Thans kome ik tot een alleredelft Middel,

fchoon hetby ons onervarenen voor gering en ge-

meen wordt aangezien, zynde zeer zeker en van

ongemeene kragt in eenige Ziekten. Men zal haaft

begrypen , dat ik de Kreefts-oogen bedoel , die , hoe-

wel in algemeen gebruik, nogthans, in fommige

Gevallen , waardiger zyn dan de berugte Goud-

of Zilver-Poeijers. De Solutio Lapid. Cancrorum

is een zeer vaardig en fpoedig Geneesmiddel te-

gen alle inwendige Ontfteekingen , Kneuzingen,

Stremming en Klontering desBloeds: want zy

heeft een byzondere kragt om het Bloed te ont-

binden en deszelfs deeltjes door fchuuring en wry-

ving te verdunnen ; indien maar de Patiënt door

Konft en Raad te behouden zy. Door drie Voor-

beelden zal ik het gezegde ftaaven. Zeker zwaar

gefpierd Man, van 't Paard gevallen zynde daar

VUL Deel. Mm hy
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hy op zat , hadt vervolgens, zo menigmaal hy zig

bewoog, een onlydelyke Pyn in de Borft j zo

dat men vreesde,dat'er miffchien geklonterd Bloed,

met Qntfteekïng, waar uit een Etterborft konde

ontdaan, in het Borftvlies zat. Daar by gehaald

zynde, beval ik, dat men de beledigde plaatfen

dik wils ftooven zou met Spir. V'ini Ahohoïtjatus
,

die, op myne manier, fierk gekamferd ware, en

inwendig lchreef ik een Puhts refohens airtijput-

inodtcus Salïtws , benevens Tinciura Rbabarbari

bcurtlings , met het Infajum herhfe Amice, voor.

Alle deeze Middelen , egter, voldeeden weinig

aan 't oogmerk om te ontbinden en te doen ver-

daan
,
gelyk de tocneeming van de Pyn deedt bly-

ken. Derhalve gaf ik het volgende Mixtuur.

r-. Lctpid. Cancr. fah. Drachm. duas: Acsti Tri-

iïcvi dejiill. Unc. quatuor : waar van, na dat de

Opbruifching over was , om de drie Uuren onge-

vaar een half Theekopje vol te gebruiken. Dit

ÏMedikament is, binnen drie Dagen, viermaal ge-i-

tcreerd en heeft een merkelyke verligting toege-

bragt. Men kan 'er, tot verblocming, voorde

Reuk cenige Druppelen Liq. M'imr. Anodym, en

voor de Kleur een weinig Cinnaber bydoen. Zie

hier het tweede Voorbeeld. Een Soldaat, daar

de Kapitein zig veel aan gelegen liet , lag, in het

Gallhuis te Chemnits, in de Maand Fcbruary,

aan een zo hecte Koorts met Pleuris , dat de Veld-

Chirurgyns hem opgaven, weetende geen Raad

meer. De Kapitein zondt ze beiden naar my toe,
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om myn byftand te verzoeken, indien 'er nog ee-

nig Middel moge zyn, tot behoud van den Pa-

tiënt. Ik ging hem zien, en bevondt dat hy,

wegens de hevige Pyn , naauwlyks Adem kon

haaien : zonder cenig teken van Zweet of kenne-

lyke Perfpiratie. Ik gaa voorby , of de Patiënt

gelaten ware; want, toen ik 'er by kwam,hadc

de Ziekte reeds lang geduurd. Het zelfde Mid-

del , ondertuffch.cn , dat in de voorg. §. befchree-

ven is ,
gebruikt zyndc , verminderde de Pjm

;

de Patiënt begon te zwceten en gaf een menigte

Rachels uit de Bord op: zo dat hy, in eenigc Da-

gen
,
geheel hcrfteld was. Kan men wel den-

ken, dat de Veld-Chirurgyns 'my zo nadrukkelyk

om myne hulp verzogt zouden hebben, indien hun

dit Middel bekend geweeft ware? Een derde

Voorbeeld zal ik 'er bydoen. Zeker Veld-Chi-

rurgyn lag, op den j8 January, den vyfden dag

reeds aan een Febris PeSorülis injiammatorta , ex

Vom'tca Pulmonum : het Bloed van de Aderlaating

vond ik, na een weinig vertoevens, met een taai-

ie Korft als Leer , bedekt : de Hitte was groot

en de Pyn zeer hevig : ook kon de Patiënt niet

met de Becnen regtuit leggen. Ik gaf dan dit Re-

cept, ik- Aceti acerr'im'i Unc. oéto ; Lapid. Can-

tror. frap. Unciam unam. Ebull. peraéta d. ad Vi-

trum. Om de vier Uuren twee Lepels vol in te

geeven. 's Anderen daags was zyn geheele Lyf,

Beenen en Armen, met een menigte Puiften uit-

VUL Deel. Mm 2 ge-
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geflagen : de hevigheid van de Pyn ging over: hy
wcrdt herfteld en leeft nog frifch en gezond.

7. Een vyfde Voorbeeld van de nuttigheid der

Solutie van Kreefts oogen zal ik in Kraamvrou-

wen geeven. Indien in deezen de Locbia, uit

hoofde van Schrik, Toorn of eenige andere Ge-

moedsdriften , ophouden , of ook zo- zy van on-

deren een Koude gevat hebben : welk gevaar van

't Leven ofde Gezondheid te verliezen komt niet

daar uit voort ? Het naafte is een Ontfteeking in

de Lyfmoedcr. Niets, nu, is 'er, dat in den

beginne zulke gevaaren meer tegenftaat, dan een

Mixtuur van Kreefts-oogen met Rinfehen Wyn

,

of voor geringe Luiden met Azyn gemaakt, en

om de drie of vier Uuren , of ook om 't Uur, in

de gezegde Veelheid ingegeven, 't Is verbaazen-

de , hoe fchielyk daar door de Ontfteeking ver-

doofd en het Gevaar voorgekomen worde ;'ge-

lyk ik dik wils , en nog kort geleeden , in een zeer

teere Kraamvrouw ondervonden heb. Indien men

tevens een Klyftecr, of een Stooving van Species

emollientes , gelyk Flor. Sambuci ,VerbaJci &Cha-

mom'ilU,\\\ Melk gekookt zynde,appliceert, zal

men 't oogwit te fpoediger bereiken. De Vrouw
van een Schoenlapper, voor de vyfde maal in de

Kraam leggende, werdt op den derden dag na

haare Verlofling met een zwaare Grilling bevan-

gen en de Kraamvloed hielde op, zyndc zy ver-

fchrikt en toornig geweeft. Ik liet haar 9 om de

vier
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vier Uuren, een Drachme Qad. Cancrj, in twee
of drie Lepelen Azyn ontbonden, inneemen, en

zag 'er aanftonds een goede uitwerking van. Daar

volgde een aanmerkelyke Hitte op, met een ver-

fnelling van de Pols en fterk Zweeten ; maar 's an-

derendaags kwam de Kraamvloed weer; zo dat de

Lyderes, door dit eenvoudig Middel, als uit de

kaaken des Doods fcheen verloft te zyn.

8. In pynlyke Buikloop, Kolyk en Opftyging,

zal men geen vaardiger hulp hebben dan van de

TitiS. Rhabarbari. Dit Middel is veilig, zeker

en vlug, in het verzagten en uitdryven van 't gene

de gevoelige Vliezen der Darmen prikkelt. Zeer
gevoeglyk kan men deeze Anima gebruiken laaten

met een flap Afkookzel of Aftrekzel van Flor,

Cham. Vuig. {gjumm. Millefol/i
, gelyk. \vy in on»

teJbaare Voorbeelden van beiderley Scxe , doch
wel meeft in Vrouwsperfooncn , dagelyks onder-

vinden. Dit Medikameni is ook genoegzaam om
dePynen der Kraamvrouwen, die nog ftaad hou-
den na de Verloffing, te verzagten, en wel zon-

der gevaar van het nadeel, dat dikwils andere

Pynftillende Middelen, in dit Geval, vergezelt.

Wy hebben ook wel alleen maar een Afkookzel
van Flor. Chamomtll. & Summit. Millefolii , in

Bier, laaten gebruiken , en ons daar by zeer wel
bevonden.

9. In veelerley Buikloop zal ik de Manier van
Geneezing, naar de verfchillendheid der Oorzaa-
ken en Patientec , hier kortelyk voor «ogen ftel-

VIII. Deel* Mm 3 len,
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len , op dat het blyke , dat 'er tot zekere Ziek-

ten van dit ilag zekere Geneesmiddelen zyn. Een

Kraamvrouw werdt, in de Maand Juny, met de

Loop bevangen. Hoc gevaarlyk dit Toeval aan-

gemerkt worde , is iedereen bekend , en door

vcele doodelyke uitkomften blykbaar. Haar, on-

dertuflchen , is een Poeijer van Teji. Ovorum &
Anttm. D'taph. met een Mixtuur, uit Effent. Gen-

tiana &CafcanlU famengeftcld, 's morgens inge-

geven, doch inzonderheid het volgende yujculum

mcdicatttm van ongemeenen dienil ge weeft, 't Zel-

ve wordt bereid van Kalfspooten en Vleefch , Flor.

Sambuci, Fel. Bismalv. rad. AUh. & RaJ. Corn.

Cervi, benevens een weinig Keuken-Zout, Saffraan

en Foelie; met een genoegzaame veelheid Water

in een digte Pan gekookt, en daar van clikwils

•warm gebruikt. Het neemt de fcherpte, Pyn en

Afgang weg ;
ja is in de Roode Loop van niet min-

der uitwerking. In een andere Waarneeming

,

daar Ontlading van nooden was
,

gebruikte ik

een ander Middel. Een Vrouw van fatfoen, die

van een teerGeftel was, hadt Pyn in 't Ly f, Op-

rispingen met Hik gepaard en een zeer taftigea

Buikloop gekreegen , door het eet en van Haaze-

nocten en daar op drinken van wrangen rooden

"Wyn , Pontacq genaamd. Op onzen Raad heeft

zy Poeijers van gelyke declen Rad. ipcacuanJia en

Ocul Cancr. tot een Drachme, met een Aftrek-

ze! van Kruiden als Thee, ingenomen, en daar

van zesmaal gebraakt en viermaal afgegaan. Ver-

vel-
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volgens werdt de werking haarcr Ingewanden

herlield door een Mixtuur van Effent. Gentian. &
Cafcari/U , met Pceijertjes van Anüm. Ttiafh,

Ocul.Cancr. &Cort. Cafcar'üla , fameng-efteld.

10. Een andere pynlyke Buikloop, daar de Pa-

tiënt reeds eenige Dagen aan gelegen hadt, heb

ik door een Aftrekzel van Elor.Chamom'ül. &jMnm.

Millef. in Melk gemaakt, en dik wils warm ge-

dronken, tot Geneezing gebragt, mids nog eeni-

ge Maagpocijertjes en tot Spyze Meclpap, voor

de Dorft dun Vlecfchnat laatende gebruiken. Ont-

laftende Middelen zouden hier niet dienftig zyn

ge weeft: ja ik tvvyfel zeer, of die ook in 't be-

gin van de Loop altoos wel goed zyn. Syden*-

ham hadt door Ondervinding geleerd, dat de

Roode Loop zeer zeker en ras genezen worde,

als raen, zonder omflag te rcaaken , den Afgang

maar aan Honds opftopt met Laudanum. Wy heb-

ben verfcheide maaien ondervonden , dat de Ei-

jerfchaalen een hcerlyk verfterkend Middel zyn

,

in dit Geval , zo dat zy de plaats wel kunnen ver-

vullen van het Koraal. Ik heb iemand, die een

witte Dyjenterïa hadt met onverdraaglyke Buik-

pyn
, genezen door hem, om de twee Uuren , een

Poeijertje van een half Drachme daar van, mee

vyftien Druppelen Effentia Cajcarilla^ in warm
Komynwater te laaten gebruiken ; mids hem in

't Bed houdende: want geene Patiënten, die zulke

Ongemakken hebben, kan men genezen, zonder

hun zagtelyk te doen zweeten.

VIII. Deel. Mm 4 si, .
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ii. Een Chirurgyns Knegt gaf ik, in een be-

ginnende Rooloop, drie of vier Poeijertjes van

TeQ<e Oioram 's daags, en liec hem daar op een

groot e Veelheid van de volgende Soupe warm

drinken. Men neemt naamelyk goed , uitgegeft

Bier, en kookt hetzelve met evenveel Zoete Melk,

doende daar in een weinig Saffraan en Suiker; op

gelyke wyze als de Vrouwen hier Paafchbry koo-

ken , doch zonder Brood. Naderhand heb ik dat

zelfde Nat ook aan anderen, met een gewenfcht

gevolg , voorgefchreeven. Het is niet anders dan

de Zythogala van Sydenham; zynde een zeer

kragtig Middel tot verzagting en wcgneeming van

het fcherpe , dat in de eerfte Wegen huisvefh

Anderen zyn, in de Rooloop, Poeijers van Comu

Cerv't uftunt, Anhmon. Diaph mart. Cort. CaJcarilL

met een weinigje Qpum, benevens de Ejfeot. Gent.

& Cajcar'iUa , van veel dien ft geweeft.

11. Een Hartfterkend Middel is de laatftc toe-

vlugt in wanhopige Ziekten. Volgens Syden-

ham mag men dien naam geeven aan een Medi-

kament, dat de bewecging des Bloeds van hec

Hart naar de uitwendige Deelen voortzet, of, zo

de Hedendaagfchen fpreeken , dat de werking van

het Hart en de Slagaderen opwakkert, de Door-

waafieming bevordert en de kragten des Lighaams

vermeerdert. De Liquor Mmeralis Anodynus ,

nu, is, naar ons oordeel, dien Tytel boven an-

dere Geneesmiddelen waardig ; hoewel ik denzel-

ven zelden alleen , maar doorgaans met eenig Poei-,
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jertje, dat de Doorwaafeming bevordert, ge-

woon ben voor te fchryven. In fchcrpe Ziekten

niet Uitflag geeven wy tien of vyftien Druppelen

van dat Vogt met eene Dofis van het Poc'.jer in.

Op deeze wyze is, in 't end van de Maand Au-

guftusj een aanzienlyk Man , die een FebrisRhett.

matica parpttrata hadt, met Gods zegen, in de

voorige Gezondheid herfteld geworden. In de

Maand Oktober een Kraamvrouw onder handen

hebbende, waar in de Purpura alba reeds tot aati

de toppen der Vingeren was gekomen, gaf ik de-

zelve een Pu/vis diapnötcm, in ieder DoJJs van 't

zelve tien Druppels Liq. Min. Anodyni laatende

druipen. -Hier door werdt zy niet alleen gene-

zen , maar ook in kragten herfteld. Op 't laatft

fckreef ik haar een Tinktuur voor, van Scord. &
rad. Pimpinella met Liq. Min. Anodyni, una part.

seq. te gebruiken. Dit bragt het kranke Menfch ,

boven alle verwagring , tot de voorige Gezond-

heid.

13. De Kamferagtige Middelen zyn nooit van

gewenfehter vrugt , dan in gevaarlyke uitwendi-

ge Ontfteekingen , 't zy met Roos gepaard , of

met eene neiging naar Gangrana. In Keelziek-

ten, die, myns oordeels, tot uitwendige Kwaa-
ien re betrekken zyn, zag ik de goede uitwerking

van het volgende Mixtuur, &-. Nitr. dep. Scr.

iv. Conch. ppt. Antim. diaph. ana Scr. 11. Camph.

gr. vi Aq. Font. Unc. iv. Liq. Min. Anod.^git. xx.

M- D. Sing. hor. duo Cochlearia. Zekere Dienft-

VIII. De e e. Mm 5 maagd
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maagd hack uit ccn kwaalyk behandelde Koorts en.

daar uic gefprootene Opftopping der Maandfton-

den , in de Maand July een dik Been gekreegen,

daar de Roos in was mee Oïitfteeking en byna het

Vuur. Veel Oud Wyfs Raadjes waren vrugte-

loos gebruikt. Ik gaf te raad, dat zy de Zwel-

ling beftryken zou met Eau de la Reine , dat iterk

gekamferd ware, en 'er vervolgens zakjes, van

Vlier- en Kamillebloemen , warm op houden. On-

dertuflbhen fchreef ik haar , om de kwaade Stof-

fen uit te dryven, Pocijertjes voor met een Grein

of twee Kamfer , 's morgens en 's avonds in te nee-

men. Dus was, binnen twee dagen , haar dikke

Been tot Verdaan gebragt. Een Man van zeven-

tig Jaaven , die in 't flinker Been de Roos kreeg

,

is allengs , door 't gebruik van dergelyke Midde-

len, tot herftellinge gekomen.

14. Het heugt my, hoe dikwils in een twy-

felagtige ftaat der Kinderpokjes , dien de byftaan-

ders voor wanhopig hielden, een Pocijertje van

Antïm. D'tophoret. met Regul. Annrn. Medic'm. van

een wonderbaare uitwerking zy geweeft. De
eerftc vrugt was Ruft en Slaap. Zeker Meisje

van tien jaaren, dat indeVloeypokken reeds met

Stuipen was bevangen , heb ik daar mede, oog-

fchynelyk, van de dood gered.

15. Dat de gemelde Regulus , 'die fommigen

meenen niet in de Chylvaten door te gaan , als

ook de JEtbJop Mwera/is en Anthnon'ialn , Mid-

delen zyn, welke verdienen , dat 'er de kragten

vaa
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van beproefd worden tegen zwaarc en zeer hard-

nekkige Kwaaien, kan ik door Ondervinding ver-

zekeren. De gezegde Middelen zyn van zo veel

kragt , dat door een voorzigtig gebruik derzel-

ven de Kinderpokjes veel gemakkelyker worden
gemaakt : want zy doordringen , in 't binnenfte

Ligbaams , de verborgen Schuilhoeken , en ver-

beteren de Stoffe , die tot een kwaaden aart der

Verzweering gelegenheid zou geeven.

16. Wie, vraag ik, zal zig durven onder-

winden, ineen Voorwerp, dat tweemaal 's Jaars

een Stuipagtige Kolykpyn kreeg, tegen een Hand
die met een loopend e en jeukende 'Schurft bezet

was, en reeds eenjaar dus was geweeft, twee
Maanden lang, in September en Oktober, nadat

de Darmen, vooraf, door een Laxeermiddel wa-
ren gereinigd, de JEthiops mmeraUs ^ uit gelyke

declen Zwavel en Kwikzilvcr bereid, en weder-

om met even vQQ\*4nttmon. Diaphrct. gemengd,

in te geeven; zodanig dat, in ecne Do<fo, eerft

een half Scrupel, daar na vyftien en toen weder
twaalf Greinen Mthiops gemengd waren? Van
den 13 September tot den 23 Oktober zyn aan

zekeren Edelen Heer agt-en-tagtig zulke Poeijers

voorgefchreeven , en fchoon het laatfte gedeelte

zig tot negen of twaalf Dagen uitftrekte, heeft

hy doch, in drie en-vyftig Dagen , een geheel

Once Mercimus vtvus , met Zwavel gedood, zon-

der eenig nadeel , ingenomen. Den 23 Oktober

kreeg ik een Brief van den Patiënt, waar in hy
VIII. Deel. mei-
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melde, dat hy hoopte van de Kwaal in 't kort

verloft te zyn : en den 29 dito toonde hy ray zyn

Hand droog, zuiver en gezond.

17. In de Gebreken van de Waterloozing en

de naaft aan gelegene Deelen , is gemeenlyk een

verholen Zweer , waar die ook fchuilen moge,

de Oorzaak , en de Toevallen daar van afhangen-

de, worden geenszins weggenomen, ten zy d$

Zweer in de grond is genezen. De Oorzaak,

derhalve , van deeze Kwaal naauwkeurig over-

weegende , vond ik geen bekwaamer middel, om
zulk een verholen Zweer weg te neemen , dan

deeze Geneezingswyze. 's Morgens laat ikDrup-

pelen inneemen van een Mixtim , dat uit Ejjetiti*

Pimpinella & Succini , van ieder een half Once,

en een half Drachme Spir. Therebinth. is famenge-

fteld, en telkens wel omgefchud wordt; in het

volgend Aftrekzel. Neem de gewoone Kruiden

,

die uit Milhfol. radPimpinella <$p Cort. Aurant. be»

liaan, en laat daar van eenige neepjes trekken in

lieete Melk, waar van men 's morgens agt of tien

Kopjes gebruike, mengende daar in de gemelde

Druppeltjes wel te deeg, op dat de fcherpte van

derzelver Olieagtige deelen aan de teere Vezeltjes

der Vliezen geen nadeel toebrenge. 's Namid-

dags en 's avonds heb ik, om het Bloed te tem-

peren, en de inwendige Teering-agtige Koorts,

die, uit hoofde van de Zweer ontftaan, door de

gemelde Middelen vermeerderd zou kunnen wor-

den, te bedwingen, een Poeijer van gelyke dee-

len
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len Magn.alb*, Nitr. depur. & Tart: Vltr. famen-

gefteld, tot een half Drachme met zuiver Water

laaten inneemen, en dus heugt my eene geluk-

kige Geneezing in drie Onderwerpen.

18 Eindelyk zal ik nog , aangaande de Genees-

middelen tegen de Epidemifche Koorts, welke

in het voorleeden Jaar door Europa geheerfcht

heeft , myn Gevoelen openbaaren , en den Lee»

zer opregtelyk mededeelen, welke Middelen door

my het zekerfte bevonden zyn ; laatende verder

myn geheele Vertoog aan billyke en ervarene

Mannen, op welken ik my beroep, ter beoor-

deeling over. , De Hiftorie der Toevallen , die

van anderen in 't breede is befchreeven, gaa ik

voorby : dit alleen daar nevens voegende ; dat

het een kwaadaartige Koorts , ten deele met Uit-

flag gepaard, ge weeft zy , die fomtyds ook naar

een traag voortgaande Peft geleek , en dat aan

derzelver Heerfchappy byna alle andere Ziekten

onderworpen zyn geweeft, hebbende zig, als 't

ware ,
gewillig daar mede iamengevoegd. Hier-

om veranderde dezelve, alle Maanden, eeniger-

maate van gedaante. Alle Zieken, die 'er voor-

kwamen , konden derhalve op ééne en de zelfde

wyze niet behandeld worden. Het eerfte , dat

te pas fcheen te komen, was de zuivering der

Eerfte Wegen ; doch meer door Braak- en Ver-

teermiddelen, dan door Laxantia. Dus heb ik,

in fommigen , een Poeijer, van gelyke deelen

rad, Ifecacuanka en Qcul. Qancr't : in anderen D/-

VIIL Def.l, pp}*
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o-eflha, van 't Arcanum duplic. alleen , nuttig be-

vonden. Dit gefchied zynde ging ik tot de Be-

zoardica\ doch niet tot de genen die vlug, Gees-

tig , heet , Ahxipharmaca vel Cardiata zyn , maar

tot de Fixa over ; welken uit Antim. diaph.Con-

cha & Succimtm famengefteld waren. Voorts wil

ik hier niet verbergen , dat zeker Poeijer , uit

gelyke deelen 'Nitrutn^ Ant'tm. diaph.SCort.Pe~

rttv. beftaande, en by uitmuntendheid het Puhts

Epidemicus genaamd , met veel vrugt aan de Pa-

tienten gegeven zy. Anderen, wederom, fchreef

ik een Mixtuur voor , uit Aq. Fl. T'il'ue , Aca-

cia^Puh. Diapnöico
9
Syr. Acetoft. Citri&Liq. Min.

Anodyno bereid, en deed hun altoos zig tot een

zagte ftooming of zelfs tot Zvveetcn zetten. Ten

dien einde, naamelyk, op dat de Stof van Zweet

niet ontbreeken zou , beval ik hun dikwils een

Kopje Aftrekzel van Kruiden te drinken. Na
dat de Ziekte, eindelyk, overwonnen was, zo

gaf ik myn Mixtura Epidemica , die uit Spir. Tart,

reEtif. &Liq. Miner. anodynus , zeldzaam met Er-

Jent. Scordii , P'mpinellae , of een weinig Tincf.

AlIexipharm.)$\Q zeer zagt was , daar by, famen-

gefteld , om een zagte uitdamping en doorwaafe-

ming des Lighaams te bevorderen , en , tot verfter-

king van het Zenuwgeftcl, de Effent. Cort. Peru-

viani. Anderen , die 'er eenigc Ontfteeking by

hadden, is de Solutie van Kreefts Oogen in Azyn,

geduurende den loop der Ziekte, van dienft ge-

weeft: anderen gaf ik, op 't einde, om de Ap-

petyt
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pety t te herftcllen , na 't gebruik van 't Puh. Epid,

een weinig Tan. Vttriol. : dewyl de meeften van

myne Patiënten een afkeer hadden van Stomach'i-

ca Baljamka en heetagtige Middelen, tot ver-

fterkingder Ingewanden dienftig.

Omtrent de Aderlaating in kwaadaartigeKoort-

fen , ben ik van dit Denkbeeld. De Lighaamen

Worden, daardoor, van de noodige Vogten uit-

geput, de Kooking der Koorts belet en in ver-

warring gebragt, voornaamelyk in de genen, die

tot Spys en Drank weinig Geeftige dingen gewoon

zvn te gebruiken. Ik heb dikwils kwaadaartige

en fcherpe Koortfen,, zonder eenige Aderlaating,

door. een behporlyke en regelmaatige Behande-

ling genezen gezien; daar in tegendeel anderen,

in welken , uit hoofde van een rykelyke Levens-

wyze , het Bloed werdt afgetapt , in de Dood
geëindigd: anderen cok, wegens dergelyke Ader-

laating , of verkeerd en onbehoorlyk , of zeer

twyfelagtig afgeloopen zyn. Laaten zycan, in

zulke Gevallen , Bloed -laaten, die naar Menfche-

lyk Bloed dorftcn ! Den Geneesheeren ,•'. om riet

in verlegenheid te raaken , wil ik drie Gulden

Regelen aanbevolen hebben: i. Dat zy met geen

ontltelde Geeft by de Kranken komen : 2. Da:

zy het Zenuwvogt 3 't welk de Ouden de Le-

vensgeeften noemden , door al te fterk gepeins

niet bederven : maar 3. bedaardelyk 'té <h/a» in

de Volkziekten erkennen.

H.
Vin. Deel. AAN-



AANMERKINGEN
OVER 'T

INWENDIG GEBRUIK
VAN

VERGIFTIGE
KRUIDEN;
WAAR IN WOKBT AANGETOOND, DAT

ZULKS CEEN NIEUWE ZAAK ZY:

door den Heer

PHILIP,
Geneesheer van de Fakulteit van Parys.

{Journal de Medec. Cbir. &c. Juillet 176;. p. 31.)

DE Proefneemingen , die ons aangekondigd

zyn in het Journaal van Mey , aangaande

't inwendig gebruik van de Stramomum , Hyofcya-

mus en Ac omturn, zyn, zonder twyfel, nieuwe

Tytels, die den Heer Storck van de agting en

erkentenis van 't Algemeen verzekeren. Het

Oogmerk van deezcn geleerden Doktor, in zyne

nieuwe Onderzoekingen , vereert inzonderheid

zyn Hart , en de uitflag van zyn Behandeling toont

ons
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ons niet minder de uitgeftrektheid van zyneKen-

nifie, dan de wysheid zyner Raadgeevingen. Ik

ben, bygevolg, zeer vreemd van hem de fchat-

ting der LoiTpraaken , welken hy verdient , te

weigeren, of door ontydige Tegenfpraak de hoog-

agting te willen verzwakken , die hy zig zo wet-

tiglyk verkreegen heeft. Ik zal, in tegendeel,

by zyne Waarneem ingen een nieuw Onderwerp

van aanmoediging voegen , voor de genen , die

hem zullen" willen navolgen, door aan den Heer

Storck een Weg te wyzen, die hem fchynt

onbekend te zyn , en waar in alle Zwaarigheden
,

welken zyn te groote bevreesdheid tegen zyn

iever opperde, vereffend worden gevonden. De
opregt- en zedigheid van deezen bekwaamen

Pracikus, zouden hem zonder twyfel verpligt

hebben, om ons kennis tegeeven van zyneLeids-

lieden , indien hy 'er had gehad. Het zal hem

dan , hope ik, niet mishaagen , dat dit Journaal

aan de genen , die daar van onkundig zyn , be-

rigte, hoe 'er een reeds oud Werk is, 't welk

den Tytel draagt van Melchioris Friccji, Me-
dici Ulmenfis , Tra&atits Medicus , de Virtute Vene-

norum Medica , met dit Opfchrïft : non timide nee

temere , dat is , niet bejebroomd noch ligtvaardig :

en waar in men het groot fte Licht vindt over eene

zo netelige en tevens zo gewigtige Stofte. Het
verfchil tuflehen dit Werk en zo veele anderen

,

die van de Vergiften handelen, was door den Ty-

tel genoegzaam üangeweezen : niettemin ver-

VIII. Deel. Nn klaart
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klaart de Autheur , in een korte Voorreden , zulk.3

nog duidelyker ; zeggende. „ Van de vernie-

„ lende aart en manier van febadelyke werking

„ der Vergiften , hebben veele Geneeskundigen

„ gefchreeven , doch ik weet niemand, die van

„ oerzelvëf heilzaamc kragt in de Geneeskunde,

„ hunne manier van werking ten dien opzigte,

„ en hoe daar van een voortreffclyke Toeftel van

„ Geneesmiddelen kan geformeerd worden, on-

„ derwys gegeven heeft". Na zig verontfchul-

digd en zyn oogmerk getoond te hebben in het

Hellen van alle de Vergiften in den Rang der Ge-

neesmiddelen , verklaart hy zyn Gevoelen nog

uiidrukkclykcr. „ Ik zal (zegt hy) bewyzen

„ 'dat de Vergiften , zo als de Natuur die voort-

„ gebragt heeft , zeer groote Geneesmiddelen

„ zyn 3 doch niet , zo als 'dezclven onder voor-

„ wenèzcj van verbetering en toebereiding door

„ de Chymilicn fumtyds op een elendige wyzc

„ gefolterd en van kragt en meer beroofd dan ver-

,, meerderd zyn. Om kort te gaan; ik zal doen

„ Mykcn, dat de Vergiften, in de Geneezing

„ der Ziekten l andere Middelen door hunne

„ werkzaamheid te boven gaan, en dat dezel-

ven, wanneer andere Hulpmiddelen vrugte-

Icos beproefd zyn , ook in wanhopige Ziekten

de uitértïë Raad der Gencesheeren uitmanken,

en de kat Me Tocvlugt der Zieken zyn; en dat

(ie Vergiffen zulks, niet op een verborgene

„ wyze, golyk men .tot dus verre heeft ge-

,, m eend ?

75
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„ nieend,- maar op ccn openbaare wyze doen, zal

„ ik tooncn".

De Autheur houdt zyn woord door zyn ge-

heclc Werk , en ieder Kapittel bevat alle noodi-

ge Verklaaringen , om zig met een goeden uiiflag

te bedienen van de Vergiftige zelfitandigheid , wel-

ke het Onderwerp daar van uitmaakt. Men vindc

de Gevallen aangetekend , in welke men daar van

gebruik kan maaken , en die waar in men ze roy-

den moet; als ook hec zekcrlle Tegengift, dat te-

vens vaardigft is, om de kwaade uitwerkingen

daar van te wcdeiiban : ondcrfteld zynde , dat

men 'er van ontydig of in te groote veelheid in-

gegeven had ; 't geen wy zckerlyk verwagten

moeten te zullen zien gebeuren; dcvvyl dit ilag

van Middelen hedendaags in handen van iedereen

gefield wordt. De Waarfchouwing van Fric-
cius, ten deezen opzigtc, kan niet te Wereld-
kundig zyn. „ 't Gebruik en de aanvoegingvan

„ zodanige Geneesmiddelen vereifcht een naauw-

„ keurig Oordeel van een Doktor, die, tuflehen

„ befchroomdheid en ligtvaardigheid in gaande

,

„ de Oorzaak der Ziekte en de kragtcn van den

„ Patiënt behoorlyk kent j wikt en weegt".

't Werk eindigt met een byzonder Hoofdftuk,

over de noodzaaklykheid der Vergiftige Genees-

middelen: waar in Friccius, gelyk hy in de

Voorrede beloofd hadt, betoogt, dat men tot de-

zelven toevlugt neemen moet 3 wanneer de ge-

woone Middelen vrugteloos zyn , en dat deeze

VIII. Deel. Nn 2 dghQ-
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5,^8 Aanmerkingen over h inwendig-

ylphonjmus : Extremis Morhis , extrema Remedia m

r

met vcrttaan kan worden , dan het laatfte ver-

ldaarende door Vergiften : „die, volgeus hem,

zeer uitmuntende en edele Geneesmiddelen zyn,

„ wanneer men ze in kleine veelheid, aan een

„ bekwaam Onderwerp, op de behoorlyke wy-
ze en tyd gebruikt" (pag. 412.)' alz° de ge-

woone middelen de interne of laatfte niet genoemd

kunnen v/orden.

Zie daar (bedrieg ik my niet!) veel overeen-

komlt tuflehen Fiucciusen den Heer Storck.

liet ontwerp, oogmerk en de Raadgéevingen

,

Ichynen van de zelfde liefde voor 't welzyn van

't Menfchdom afhanglyk en door dezelfde Voor-

zigtigheid beftuurd te zyn. Hoedanige voordee-

len zullen wy daar niet van trekken, indien de

Heer Storck by zyne natuurlyke fchranderheid

de Kundigheden komt te voegen , welken van

Friccius zyn byeen verzameld? Zyne vorde-

ringen, in de Ontdekkingen, die hy poogt te

doen, zouden 'er, ontwyfelbaar , niet dan te

fpoediger door zyn. De geringe tegenkantingen ,

welken hy van de Gencesheeren zelfheeft uitge-

fiaan , 'gceven nog verder een foort van overeen

-

komft met Friccius; wiens Voorwerp, dac

niets anders was dan de nuttigheid van 't Alge-

meen , hem niet befehutten heeft kunnen vooi?

dopvlen van de Nyd enJaloufiezynerTydgenoo-

ten. Heeft niet de Heer Storck het zelfde los

beproefd , daar hy het zelfde Oogmerk had en do

zelfde
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«elfde Loopbaan volgde? Men zal ook vinden.,

,dat zy byna dö zelfde klagten daar over doen.

„ Weshalve ik my niet genoeg verwonderen kan

„ (zegt Friccius) dat de Geneeskundigen in

v Zaaken van zo groot gewigt dermaate tegen

„ elkander aanloopen, en dat veelen hunner die

„ Middelen veragten en zelfs beipotten durven*;

„ welker voornaame nuttigheid in 't geueezen

der Ziekten niettemin, door het gezag cn.de

„ Ondervinding van zo veele en zo grootc in de

.„ Geneeskunde zeer vermaarde Mannen , is op

„ een vallen Voet gefteld; tot welk een fchelm-

„ ftuk, egter , zy niet dan door zeker voorin-

„ genomen Denkbeeld worden aangefpoord" (p.

» 3 IO0-

Laat ons nu komen tot de drie Planten , die

den Heer Storck in zyn laatlte Proefiïeemin-

gen bezig gehouden hebben. Het Bilzemkruid

(Hyojcyawus) en vooral het Poeijer van dcszclfs

Zaad , wordt door FjucCius aangepreezen te-

gen de Hoed, 't Bloedfpuwen, den onrnaatigen

Stonden- Vloed 3 de ophouding van 't Water, ïc

Graveel, Verzweering van de Blaas, Rooloop,

enz. Voorts kan men, volgens dien zelfden Au-
theur, zeggen, dat hetzelve de Vrouwen gé-

neeft van de uitwerking der Schrik, 'c geen Tom

-

tyds van veel dienft kan zyn. „ De goede uit-

„ werking deezer Middelen ben ik, niet lang

w geleeden
,
gewaar geworden in zekere Vrouw,

f9 die met een byllere Hoeft, AamborftigheLl sn

VIII. Deel. Nn 3
"
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„ fteckende Fyn in de Borft bevangen was : ook

„ in een andere, die door 'c zien van een Spook,

„ gelyk zy meende, uitermaite verfcjjrjkt gc-

„ worden ware (p. 300.)": doch een weezent-

lvker voordeel van deezc Plant is, dat Zy een

Hulpmiddel uitlevert tegen een Kwaal, die zo

dikwils de kragtigfte Middelen , 'er tegen be-

kend, te leur itelt. „ Tegen de Vallende Ziek-

„ te (zegt hy) is 't een alleruitmuntendir. Mid-

„ del , dat men het Zaad van Bilfemkruid over de

„ veertig Dagen lang gebruiken jaatc, mids be-

„ ginnende met 6 en voortgaande tot 24 Grei-

„ nen" (p. 3°5-) Veelc weezentlykc Omfran-

dighcden, noopens het in- en uitwendig gebruik

van deeze Plant , fiapik over, die men in. '1 Werk
zelf kan leezen : waar in zelfs niet verzuimd is

te fpreeken van alle de Samenfrclzelcn, waar 't

Zaad van Bilzcmkruid , hoewel in kleine veelheid,

in komt. 't Hoofdftuk wordt eindelyk bcfiootcn

niet de optelling van dcszelfs Tegengiften, die

zyn de Suikerey, Moftert, Rammenas, Uijen,

Knoflook en Qxyrarf cc.;ll'ittcum.

Friccius fchynt de Strawoneut?: verward te

hebben met een andere Plant. Schoon men, in

't begin van 't Hoofdftuk zelf, den naam vindt,

kan het gene deeze Schrvver daar van zeo;t niet

toepafle'.vk zyn dan op de BeliaJona ; te meer, de-

Wyl hy deezc Pfcnt vervolgens met een minder

dubbelzinnigen Naam, te weeten dien van Sola-

rium Maniacum betekent. Aangezien men,fedcrt

ceni-
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.eenige Jaaren , veel Proeven op deeze laatfte Plant

heeft genomen, oordeel ik het van nier. milder

belang hier te melden, wat Friccius daar van

gèdagt heeft, 'tls'cr, volgens hem, ver af,

dat dezelve zo fchroomelyk zyn zou. lïy fchryft

'er de zelfde kragten aan toe, als aan de Of-um.

De Bladen derzclve worden sllecnlyk uitwendig

van hem gebruikt ; doch men kan zig, inwendig,

van de Schors of Baft des Wortels bedienen, ja

van den Wortel zelf en de Bellen. Met het Sap

deezer laatften wordt, zo hy aanmerkt , de Sy-

roop van Gesnerus gemaakt, welke hy yoor

een Geheim hielde en zo kragtig opg.if te zyn,

„ dat een gewoonc Lepel of Eijerlepekje vol,

„ daarvan, Slaap verwekte, de Vlocijingcn op-

„ hield, de Pynen wegnam en de Rooloop gc-

„ nas : zyr.de die Syroop zeer aangenaam van

„ Smaak; doch men mouft zig w.agten van 'er

„ meer van te geeven" (pag. 359.). Die zelfde

Iïefiën zouden nog van grooter nuttigheid zyn
,

indien, het gene men by Friccius leeft, door

nieuwe Waarneemingen beveftigd \ycrd. ., Plet

„ Afkookzel van cenige Bcfiën van *c Dollckruid

,, (zegt hy) wordt een SpecijJaw? tegen de Ily-

„ drophobia genoemd " (pag. 360). Haar uitge-

perftc Sap wordt, bovendien, aangemerkt als een

groot Oogmiddel, dat vooral kragtig is in deOog-
kwaal, die Epfhora geheten wordt, op welke
zo dik wils de Traar.fiftel volgt. Het zekerfte Tc

.

gengift van de BeliaJona is de Azyn cf Citroen-

VIII. Deel. Nn 4 Sar.
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Sap. Fr ie ei us gewaagt , op 't voetfpoor van

Matthiolus, van eene byzonderheid der uit-

werkingen van dcBe//aJotza
9 \vdkc men miflehien

ïüet ongaarn hier herhaald zal vinden. „ Za ie-

„ mand van deezen Wortel een Drachme, grof

„ gedampt, in Wyn ten hoogde zeven Uuren

„ heeft laaten trekken, en van dien Wyn, als

„ dezelve doorgeseegen is , nugteren geproefd

„ heeft , zal hy in 't geheel niet kunnen eeten

,

„ ten zy, kort daar na, Azyn gedronken heb-

„ bende. Door dit Tegengift, naamelyk, wordt

„ het Bedrog aanftonds te leur gefteld , en de geen,

„ die 'er van gebruikt heeft, kan wederom Spys

„ gebruiken, 't Is een aardige grap , als iemand

„ gulzige Tafclfchuimers dit Vergift weet in 't

„ Lyf te krygen , dewyl deeze dan , aan een

„ Tafel zittende met de kcurlykfte Gercgten

,

„ niets ter wereld daar van kunnen gebruiken"

(pag. 357 .)• Het zelfde wordt ons door Fiuc-

cius verhaald, volgens Gesnerus, op deeze

wyze. „ Als een ftukje Wortel van het Dolle-

„ kruid, ongevaar ter veelheid van een half Vie-

„ rendeel Loots, in een Glas met Wyn gewor-

„ pen , en van deezen Wyn iemand iets ingegc-

„ ven wordt (dat ik uit fpotterny van fommigen

„ weet gedaan te zyn), zal de geen, die een

„ Uur of een half Uur voor den Maaltyd daar

„ van geproefd heeft , over Tafel afkeerig 7yn

„ van alle Spyze , en, fchoon hy niet benaauwd is

M noch Fyn heeft, evenwel niet kunnen eeten:

„ maar,
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„ maar, indien hy een Lepel vol Azyn of Li-

M moenfap inneemt, krygt hy op (taande voet de

„ Appetyt weer (pag. 363). De Theriaak zou,

„ in dit Geval , zeer fchadelyk zyn , wegens de

„ OpiumfiiQ daar in vervat is ". Ook waarfchouwt

Friccius zig daar van te onthouden.

Het Hoofdftuk van de Monnikskappen {Aco-

nitum of Nape/Ias) is met veel naauwkeurigheid

opgefteld. Men ziet daar , dat deeze Plant een

kragtig Koortsmiddel zy. Hy verhaak , „ dat

„ 'er een Burger is geweeft van Kesmark [of

„ Keifersmarkt in Hongarie] , die 't Gebergte

„ CarpatJüas gewoon was te bezoeken , en van

„ daar Wortelen mede te brengen van dat Kruid,

„ welken hy, gepoeijerd , tot een Vierendeel

„ Loots in de anderen- en derdendaagfe Koort-

„ fen , met veel vrugts, aan de Patiënten ingaf"

Cpag. 151.)- Zie hier een Paffagie van een Hoog-

duitfeh Autheur, door Friccius aangehaald,

welke ons nog ftouter moet maaken in 't gebruik

van de Acon'itum. „ De Heidenfche Kooplieden

„ van Indie
,
gemeenlyk , in de Portugeefche

„ Taal , BaguareS) en in de Perfiaanfche Gaur'i ge-

„ naamd , die in de Hoofdftad van Perfic , Ispa-

„ han, woofiagtig zyn, mengen den Wortel van

„ deeze Plant in Saufen en Tocfpyzen: ja, on-

„ der den zyzcl van een Prefentje, geeven zy

„ denzelven dikwils te kaauwen na den Maal-

;, tyd , en ik beken , dat ik dien niet zelden tot

„ bciderley gebruik heb gebezigd. Als dezelve

VIII. Deel. Na 5 on-
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„ onder de Saufen gemengd wordt 3 geeft hy daar

„ aan een aangenaamheid van Smaak en verPtcr-

„ kende Geur: gekaauv»rd wordende, maakt hy

„ een Jicilyken Adem, verdry ft de Winden,

j, brengt de Maag in een oogenbiik op haar ftel

„ en fchynt een wonderbaare vrolykhcid, ja, als

't ware, een bedaardheid der Zintuigen door 't

gehecle Lighaam te verfpreiden '' (pag. 15Ó).

Men weet , dat het verfchil van 't Klimaat in

fiaat zy om een verbaazend onderfehcid te xvesg

te brengen in de uitwerkingen van eene zelfde

Plant : om welke reden, nicttegcnltaande de ver-

zekering van deczen Amhcur, Friccius het

niet minder noodig oordeelt , ons de Tegengiften

aan de hand te geevcn van de TSapuur, die daar

zyn: Koeijen-Mclk en Boter in groote veelheid,

met Wyn gebruikt ; Olie van Scorpiocncn en de

Eczoar- Steen. Bovendien zyn de kragtcn der

Braakmiddelen, in 't geval van Vergiftiging, be-

kend, en deeze zyn , vooral, van grooten dienft

tegen de kvvaade uitwerkingen der Monnikskap-

pen.

'k Verbeeld my, thans, genoeg gezegd te heb-

ben, om te doen zien, dat Fiuecius het ftuk

der Vergiften op de verftandigfte en voldoencnd-

fre wyze heeft behandeld. Men zal, bovendien,

in ",yn Werk den naam vinden van alle Autheu-

ren , die zig daar van bediend of dczclven aange-

preczen hebben als Geneesmiddelen. Buiten twy-

iel zal 'er ois een uitgebreider Kundigheid van

ver-
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vcrfchaft worden , in de Vertoogen , die men

ons belooft , om te dienen tot de Huiorie van 't

inwendig gebruik van de Acomtum , Jhojcyamia,

Stramoneum en SdUmat. corrofivum^ enz. Maar,

zou men 't Voorwendzel mogen gebruiken, van

in onze Taal te doen overgaan , \ gene in de Taal

der Geleerden is befchreevcn ? -De Overzetting

van dergelyke Werken behoort altoos als zeer ge-

vaarlyk te worden aangezien, Fjiicc i üs leert

ons, ten dien opzigte, de Uitfpraak van een zy-

per Vrienden , welke niet beter dan hier gcplaacft

zou kunnen zyn. „ Weshalve (zegt hy) ik het

„ Oordeel van een Doktor , dien ik onder myne

Vrienden tel , over dit Werk niet kwaalyk

keur, wicn het wel voorkwam dat hetzelve in

„ 't Latyn befchreevcn ware: want, zcid'hy,

als het in de gewoone en Ho.ogduitfchc Taal

uitgegeven , en gelezen werd van Oncrvare-

„ ncn, zou het san onvoorzigtigen gelegenheid

kunnen geeven om kwaad te doen. Hoc veel

'„ beter, nu, zou het niet geweeft, en hoeveel

meer de agting der Geneeskundigen bewaard

gebleevcn zyn, indien niet alleen dit Gcnces-

„ kundig Boekje, maar ook rtpdercr. , die vari

de Geneezing der Ziekten handelen , niet inde?

„ Hoogduitfche of gewoone Landtaal uitgegeven

werden ; indien de Genecshceren alleen in de

Taal der Geleerden , dat is in \ Latyn, fpra-

ken en fchreevcn : want dus zou onze Konfë

M in haar Èer en Agting blyven 3 welke nu ge-

VIII. Deel. » heel
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„ heel vervalt, daar de Geneeskundigen geheeïe

„ Traktaaten van de Gencczing der Ziekeen, in

„ de Landtaal uitgecven, en dus niets minder

„, doen, dan de onbefehaamde Kwakzalvers ge-

,, legenheid te verfchaften om de Doktoren op

„ allerley wyze afbreuk te doen, en hunne on-

„ lydelyke vermetelheid ten topte doen ftygen"

Hier uit is 't blykbaar, dat men, ten tyde van

Friccius reeds, gelyk hedendaags, zig bloot

gcftcld vond aan de Onkunde, kyvaade Trouw
en baldaadigheid der Landloopcren en Kwakzal-

veren. Ongelukkig is 't, dat 'er van de Genees-

heeren zelf gewceft zyn, die, hoewel niet met

voordagt, de eerde gelegenheid hebben gegeven

•tot deeze misbruiken, waar onder wy zugten :

doch het zou hun fchandelyk zyn , die verder aaa

te kweeken.

Parys, den 15 Mey 1763.

Il
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DE

SCHADELYKE
UITWERKINGEN

VAN HETZAAD
VAN

BILSEMKRUID,
door den Heer

PLANCHON,
Doktor te Perü-xels in Henegouwen.

(Jourti. de Med. Chir. &c. Juillet 1763. p. 41.)

ALle Geneeskundigen weeten, hoe fchade-

lyk het Bilfemkruid voor den Menfch zy,

en hoe voorzigtig men te werk moet gaan , met
hetzelve inwendig te laaten gebruiken. In ver-

fcheide Autheuren vindt men de Hiftorie van des-

zelfs doodelyke uitwerkingen , en de Heer Geof-

froy brengt verfcheide Gevallen by , die dcszelfs

groote Vergiftigheid bewyzen (*) t De volgen-

de

(*) Mat. Medic . Vol, IIL p. 59C. Edit. Lac
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dcWaarnccmmg bevat defMoric der doodelykc

Uitwerkingen, welken het Zaad van doeze Plant

onder myri (JÖgen heeft voortgebragt : Uitwerkin-

gen, die zig niet met geweld geopenbaard hebben ,

dan een Maand na dat het Vergift was ingenomen:

'c welk een zeldzaamê Omfcandigheid is, die de op-

lettendheid der Genecshecrcn fehynt te verdienen.

Te Tovjjfet , een Dorp by Lanoy , in het

Kalïelcinfchap van RyiTel , vindt men een zo-

genaamden Doktor, van zyn Ambagt een Wee-
ver, die, onder voorwendfel van een Geheim te

bezitten tegen 't Graveel en de Aambeijen, zon-

der onderfehcid het Zaad van Billenkruid geeft

aan alle de genen, die gek genoeg zyn om hem

raad te pleegen. Zeker Inwooncr van ons Vlek,

genaamd Vaft Thyety , by zyne Vrienden zyndc,

weende hem te moeten Raad vraagen voor zyn

Vrouw, die inderdaad de Ongemakken Heeft,

welken dcezc iompe Kwakzalver voorgeeft te ge.

neezen. Hy gafhem zelticn Giften van dit Zaad,

doende daar voor bctaalen drieligte Kroonen,en

beloovende 'er wonderen van: maar zyn Vrouw

hadt Vcrftands genoeg, om ze niet te willen in-

neemen. De Man , door deeze weigering gram-

tioorig, en, op dat hy zyn Geld niet vrugte-

Joos zou uitgegeven hebben , denkende , dat hy

zig daar mede befchutten kon voor Ongemakken

die hy mogt krygen ; bcfloot dezelven tegebrui-

ken: hy nam 'er , inderdaad, negen Giften van,

in drie Dagen tyds , in 't begin van Maart des

vaars
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jaars 1762. Ieder Gift e had c de zwaarte van twee

Scrupels. De uitwerkingen van het Vehyn open-

baarden zig wel aanftonds niet, doch , toen zy zig

openbaarden , kwamen zy te heviger aan.

Evenwel, naauwlykshadt hy die veelheid van

dat Zaad ingenomen, of hy kreeg Duizeligheid en

zwaare Hoofdpyn ,die hem geduurig bybleef: hy
werdt door een wreede Slaapcloosheid geplaagd:

zyn Slaap was afgebroken door fchrikkige Droo-

hien : duizenderley Viiioenen openbaarden zig aan

«yn Geeft: met flaauwe Stuiptrekkingen werden

nu eens zyn Armen, dan zyn Bêenen, en fom-

tyds zyn geheéle Lighaam bevangen : hy raakte

de Eetenslugt allengs kwyt: zyne kragten ver-

minderden: geduurende vier ofvyf Weeken bc-

vondt hy zig in verpoozingen van Ruft en van

deeze Ongemakken , die flegts voorloopers waren

van ongelyk erger Toevallen.

Op zekere mergen , in 't begin van de Maand
April, verviel deeze Man, eensklaps, in eene

Krankzinnigheid met Stuipen vergezeld, welken

my deeden haaien. Ik kwam aanftonds en vond

hem zo even tot zig zelf gekomen uit den fchrik-

kely ken toeiland, waar in hy zig bevonden hadt.

Zyn Chirurgyn zeid' my, dat hy gevaar zou ge-

loopen hebben , indien hy de woede van deezen

Man niet ontweeken ware. Ik examineerde zyn
toeftandj en vraagde naar deOmftandigheden var-

de Kwaal en hoe dezelve aangekomen was ; als

VIII. Deel. oofc,
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ook, wat 'er de Oorzaak van moge zyn. Hec

fchoot my te binnen, dat ik hem, tweejaaren

te vooren, genezen had van twee Aanvallen , die

evenwel ligt waren, van een Ziekte, welke naar

deeze fcheen te gelyken: ik befloot derhalve toc-

vlugt te neemen tot Adcrlaatingen , Braak- en

Purgeermiddelen, vaftftellende dat de Kwaal door

een ophoop ing van Stoffen in de Eerfte Wegen
veroorzaakt werde. Nicttegenftaande twee Ader-

laatingcn en twee OntMingen , werdt de Pa-

tiënt, ten einde van twee Dagen, bevangen met

Stuipagtige beweegingen in de Spieren van den

Hals, die hem het Hoofd over de flinkerzyde dee-

den houden : de Oogen waren in dergelyke be-

weeging en fcheenen uit het Hoofd te puilen ; ie-

der Aanval duurde niet meer dan een of twee Mi-

nuuten, doch zy hadden maar weinig tuffchen-

poozing. Geduurig in het denkbeeld blyvende,

dat ik flcgts met een gewoone Stuipagtige Ziekte

te doen had, die ik aanmerkte als een foort van

Cborea Smelt Vhi, deed ik hem op den Voet en

aan den Hals Aderlaaten : ik fchreef hem Cephah-

ca , Paregorica en Anti/pasmoJka , van allerley

foort, voor, die niets uitvoerden, dan de Kwaal

van dag tot dag te doen verergeren. De Aan-

vallen wierden langs hoe heviger en eindigden op

't laatft in een waare Epkpjia , waar van de Vlaa-

gen, evenwel, maar kort waren. Zeven Da-

gen verliepen , zonder dat ik de minfie vermin-

de-
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«kring der Toevallen befpeuren kon : de Vlaagen

kwamen, in tegendeel, met meer hevigheid aan,

en deeden t'elkens voor zyn Leven dugten.

Grootelyks verwonderd zynde, gelyk ik was,

dat decze Ziekte alle Middelen, die in dergely-

ke Gevallen gebruikelyk zyn, te leur ftelde; zo

begon ik te vermoeden, dat 'er iets vreemds wa-

re, 't welk deeze Toevallen aan den gang hield.

Ik vraagde de Vrouw van deezen ongelukkigen ,

of hy, voor zyne Ziekte, ook iets gebruikt had,

en ik vernam , dat hy Zaad hadt ingenomen,

waar van men my een Gifte zien liet, die ik w-el

dra kende voor het Zaad van Bilfemkruid. Toen

verwonderde ik my niet langer over de hardnek-

kigheid en de voortgangen van de Kwaal: ik vrees-

de zelfs dat hy 'er nooit van af zou komen ; de

groote veelheid , welke hy daar van ingenomen

hadt ; de lange tyd , geduurende welken reeds dit

Venyn zyne Werktuigen hadt bedorven: alles

fcheen my een onvermydelyke Dood te voor-

fpellen.

Het verheugde my, wanneer ik het gemelde

wilt, dat ik de Kuur begonnen had met Ader-

laatingen en Ontladende middelen : want Ontlas-

tingen en Verbeteringen zyn de eenigfte Indika-

tiën, die men, in dergelyke Gevallen, te vol-

gen heeft , en naardien ik de eerden reeds in 't

werk gefield had, zo bleef 'er niets meer over,

dan de Vergiftigheid van dit Venyn te tragten te

verbeteren. Ik oordeelde, dan, toevlugctemoe-
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ten neemen tot de Methode van Mead, Al-

len en Geoffroy, die eenftemmig, in dit Ge-

val , de zelfde Behandeling aanraaden , als in de

Toevallen , door het Opium voortgebragt. Ik

fchreef, bygevolg, zuure dingen voor: ik ver-

zuimde de Veficatoria niet , welken het geweld

der Toevallen fcheen te vereifchen. In de eerfte

Dagen van het gebruik deezer Geneesmiddelen

waren de Toevallen zo geweldig en zo langduu-

rig,dat men hem t'elkens verwagttc den Geeft te

zullen zien gceven. De yzelykc Stuiptrekkingen,

waar mede hy bevangen werdt en de ftaat van

Beroerdheid, welke 'er opvolgde, deeden ons

noodwendig aan zyne herfielling wanhopen. Vaiï

tyd tot tyd hadt hy taamelyk fterke Toevallen

van Koorts en zweette altoos fterk: de werking

van zyn Geeft was zodanig van haar ftel , dat hy

meer dan agt Dagen lag zonder Kennis of Ge-

voel: niettemin, naar maate 'er zuure dingen,

gelyk Spirit. Sttlph., Syr. Ltmonum , Crem.Tar^

tari, Rob. Sambaci en dergelyken, door hem ge-

bruikt werden, befpeurde men een aanmerkely-

ke vermindering der Toevallen. In de tuiTch.cn-

poozingen tragtte ik het overige van 't Venyn

,

dat inde EerfteWegen nog gehuisveftmogrezyn,

te ontlaften. Ten dien einde deed ik hem, om
den anderen Dag, gebruik maaken van de Tinctu-

ra Purgat'tva Cephalica Ful!eri,tex Gifte van twee

Oneen: waar by ik eenige Lavamenten voegde,

en , door dit Middel, kreeg hy Afgang van groen-

ag-

/
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agtige Stoffen , die uitwerkingen zyn van gewel-

dige Stuiptrekkingen , en welken men, uitdien

hoofde , zo dikwils in Vrouwen , die de Opfty-

ging hebben, waarneemt, gelyk Sy denham
aanmerkt (*).

In de Excrementen wierd ik een groote me-

nigte van decze Zaadjes gewaar, die zelfs fchee-

nen gefchooten te zyn* Hoe wonderlyk dit ook

mag voorkomen, het behelft niets ongelooflyks:

men was in de tyd der uitfpruiting, en wy heb-

ben gezien (f), dat Haverkoorentjes in de Maag
uitgebot hadden. Ik zag 'er ook een menigte van

levendige roodc Wormpjes in. Na agt Dagen

gebruiks van deeze Geneesmiddelen , kwamen de

Toevallen zo dikwils en zo hevig niet aan: ge-

duurende deezen tyd bleef hy in een ftaat van

Zwakheid, daar ik vreesde dat hy nooit vanher-

fteld zou worden.

Ik had dan aan een derde Indikatie te voldoen

;

v te weeten de verfterking van zyn Zenuwgeftel

door Cephalica en Tonica. Het Ek&uarium d&

Qumauma Antepikpticum Vullen en de rad. Vale-

rian. Syheflr. zetten het zegel op zyne geneezing.

Dus werdt hy herfteld van eene Ziekte , welker

Oorzaak ons hadt bekommerd gemaakt voor zyn

Leven. Ik twyfel niet , of een gedeelte van dit

Ve-

(*) Una cum immani materies, Hetbam colore referentis,

Evemitione. p. 497.

(f) Joum. de Medecine, Cbir. &c. ]uill. 17ÖI. p. 52.
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Venyn was door de Wegen der Circulatie gepas-

feerd : alzo. de Braak- en Purgeermiddelen niet

verhinderden, dat hy in de gewcldigfte Vlaagen

van Vallende Ziekte verviel. De zuure dingen

namen deszelfs Vergiftigheid geheel weg en de

Blaartrekkende middelen hebben kunnen dienen

om het gedeelte van 't Venyn , dat in het Bloed

dreef of zwom , en niet verbeterd hadt kunnen

worden , uit te haaien. Ik hield ze den geheelen

tyd der Ziekte draagende, en zy droogden onge-

waarwordelyk op, toen de Patiënt weder tot

Geneezing kwam.

H.

D e



De KWAADE GEVOLGEN
VAN HET EETEN DER

B E S I E N
VAN 'T KRUID GENAAMD

BELLADONA,
IN PLAATS VAN

ZWARTE AALBESSEN;

door dek Heer

DE SAINT MARTIN,
Vicomte de Briouze , Doktor in de Geneeskunde.

(Journ. de Medec. Cbir. &c. Fevr. 1763. p. 144.)

EEnige Jaaren is 't geleeden , dat iemand de

Geneeskundige Eigenfchappen van de Cafjis

zeer ophemelde (*)• 't Zy dat de kragten van

dit

(*) Traite des proprietés admirnbles du Cajjis , Bourdeaux

Anno 1712. Dit Boomgewas is den Kruidkundigen be-

kend by de' Naamen van Groffularia olens , Ribes ni-

grum diüa OJficinis : Grojjularia non fpinofa , Fruftu nigro

majore. C. B. Pin. 455- inft. Rei Herb. 640. Ribes ni-

grum vulgo di&um folio olente* J. B. 11. 98. Ribejium

Fruiïu nigro. Dod. Pempt. 749-
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dit Boompje inderdaad iets wcezentlyks hebben

,

of louter in Inbeeldinge beicaan : 't is en blyft een

Waarheid , dat het Gemeen , altoos zeer vatbaar

voor Vooroordeelen , en beminnende de Nieu-

wigheden , hetzelve byna als een Geneesmiddel

voor alle Ongemakken aanmerkte. Men hielde zig

daar mede niet te vrede; maar trage Ce zelfs dit

zogenaamde algemeen Geneesmiddel te doen die-

nen tot ftreeling van de Smaak. De Vrugten of

Bladen van zwarte Aalbeffen, naamelyk, haten-

de trekken in Brandewyn, en daar Suiker bene-

vens eenige Speceryè'n bydoende, maakte men

een Ratafia, welke niet minder lekker dan ge-

zond werdt geoordeeld te zyn.

Zekere Dame, de Weduw van den Heer lè

Forestier des Parcs, die de gewoonte hadc

om Ratafia te maaken van CaJJïs, meende de Ont-

dekking verder te kunnen voortzetten (*). Te-

rug komende van Domfront a la Sauvagere, wierdt

zy, in het Bofeh iPAnda'tm, op haaren doortogt

veel van dat Kruid gewaar , 't welk men Bellarfo-

na noemt. De Vrugten van hetzelve , toen juift

lyp zynde , hebben de grootte van een Kers en

zyn van Kleur glimmend zwart. Dezelven be-

haagden haar : zy meende daar mede een Ratafia

te kunnen maaken, even als van zwarte Aalbes-

fen : zy dcedt 'er , door haar Knegt , Takken van

plukken, die zy mede nam. 's Anderendaags mor-

gens

(*) Dit is voor omtrent twaalf Jaaren voorgevallen.
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gens liet Dame des Parcs deeze Vrugten van de

Rieden haaien, en deedt dezelven in Flefichen ,

ten einde daar van Ratafia te maaken , hebbende

,daar van in 't eerft een goed denkbeeld, dev\yl

.die Vrugten zo aangenaam zyn voor 't Oog.

Terwyl men, nu, de Vrugten afplukte, kroe-

gen de Kinderen luft om daar van te proeven;

doch de meeden hadden 'er geen Smaak in , de-

wyl zy niets aangenaams hebben. Een Kind,

evenwel , van vier Jaaren , at 'er verfcheidene op,

jen , weinig tyds daar na, werdt het door een on-

willig Lachen aangetaft, dat in 't eerft van de

Moeder, en die 'er by waren , voor Vrolykheid

aangezien werdt; doch dit kwam wel dra van

jok tot ernft. Het Lachen vermeerderde hand

over hand ; het Kind begon rond te draaijen in

de Kamer, daar men zig bevondt , en zou, ein-

delyk, naverfcheide rondloopingcn , op den Grond

gevallen zyn, zo men het niet valt gehouden had.

Op 't oogenblik werdt het toen aangetaft door

zeer zwaare Stuiptrekkingen : men leid' het té

Bed'; de Koorts kwam 'er by : de Stuipen hielden

aan en vermeerderden allengs. De Moeder 3 ver-

flagen zynde, deedt my verzoeken , om het Kind

te komen zien. Jk begaf 'er my niet heen, voor

vyf Uuren 's avonds, en vond toen het Kind leg-

gen in een hevige brandend heete Koorts
,
gelyk

de Caujus,met afgryzelyke Konvulfiën: de Uit-

örekkendej Buigende en Omkantelende Spieren,
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%o van de Armen als van de Boenen , en , in \

algemeen gefproken , alle de Spieren van het Lig-

haam,werden geduurig en beurtlings,op een Stuip-

agtige wyzc, famengetrokken,dat een affchuwe-

lyke verdraaijing van het Lighaam maakte De
Trekkingen van de rondgaande Spier der Lippen,

van die der Oogen en alle die van 't Aangezigt

,

bragten yzclykc Grimatfen voort. De Pols was

klein , ingetrokken , fael; lloeg mis en ging' ver-

gezeld met Zenuwtrekkingen.

Deeze droevige toeftand deedt my verfchrik-

ken. Ik bekende edelmoedig aan Madame des

J?arcs (*) , dat ik de Oorzaak niet kunnende be-

grypen van een zo fchielyke en geweldige Kwaal,

my niet in ftaac bevond om 'er hulp aan toe te

brengen , en dat het Kind in groot gevaar was.

De Moeder verbeeldde zig, dat deeze Toevallen

door Wormen konden veroorzaakt zyn. Daar

aan is 't Gemeen gewoon alle Ziekten der Kinde-

ren toe te fchryven , waar van het de Oorzaak

niet kan uitvinden ; maar, aangezien 'er geene

Tekens van Wormen vooraf waren gegaan, en ik

'er geen kon befpeuren op dien tyd, kon ik my

aan dat Denkbeeld niet overgeeven. Ik verbeeld-

de my, dat zo zwaare en fchielyke Toevallen,

en

(*) Thans voert deeze Juffrouw den nnam van Mada-

me des Vates , naar haaren tweeden Man. Zy woont

$e Caën, tegenover de Kerk vapfit. ^uiienfur lts Fafffo
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en een zo groote wanorde, door eene buitenge-

meene Oorzaak moeften te weeggebragt zyn, en

my fchoot te binnen 3 dat het Kind door Dolle

Kervel j of ecnig dergelyk Kruid , vergiftigd kon

zyn. Ik dagt .ilec om de Bdladona , dewyl ik

'er gene in dit Land kende. Uit hoofde van dit

Denkbeeld deed ik veele ondervraagingen , en

onderzogt of het Kind ook eenige Wortels of

Kruiden gegeten mogt hebben , waar van men
de hoedanigheid niet kende. Men antwoordde,

dat men niet dagt dat het iets gebruikt had , 't

welk 'er kwaad aan kon doen: doch dat het

evenwel zekere Vrugt had gegeten , die men
niet kende , maar welke men oordeelde van der-

gelyke uitwerking niet te kunnen zyn, om dat

de andere Kinderen 'er even zo wel als dit van

genuttigd , en 'er geen het minfte Ongemak van

hadden. Ik was nieuwsgierig om deeze Vrugt

te zien: men bragt my de Vrugten en Steelen

van de Belladona^ en toen twyfclde ik niet meer
aan de Oorzaak van de Kwaal. Ik verzekerde

Madame des Parcs, dat haar Kind door de Vrug-
ten van deeze Plant vergeven ware , welke ik

haar zeid' een waar en zeer gevaarlyk Vergift te

zyn.

De Oorzaak nu bekend zynde , was 't de

Vraag, welk een hulpmiddel daar tegen in 't

werk te ftellen , en dit hadt merkelykc zwaa-
righeid. In de. eerfte plaats , naamelyk , be-
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vonden wy ons ten platten Lande , van Hulp-

middelen onvoorzien. In de tweede plaats zag

ik niet, dat het mooglyk ware, het Kind., in

de ftaat, daar het zig 'm bevond t, iets te doen

inz weigen. Ehidelyk nam ik een beüuit , en

deed het Kind in een Bad zetten ; waar op de

Stuipen veel verminderden en byna geheel over-

gingen. Toen oordeelde ik noodig, het Kind

aan 't Braaken te helpen ; maar geen Tartams

emeticus noch andere Voimtor'ia hebbende , deed

ik het veel Olie en warm Water drinken 3 en

tevens fpoorde men het tot Braaken aan, door

het fteeken van den Vinger en een Penneveder

in de Keel. Daar door gelukte men om het te

doen Braaken : het wierp de Vrugten van de

Belladona gekneusd , doch raauw en weinig ver-

teerd uit. Ik deed het een Purgeerend Klyfteer

zetten , dat eenige Ontlaftingen veroorzaakte. '

Vervolgens maakte ik toeftel,om hetzelve Azyn

te laaten gebruiken , die , volgens den Heer

Geoffroy, het Tegengift is van de Vergif-

ten uit Plantgewaffen •, maar dit was niet noo*

dig. Het Kind wierdt , na het overgeeven van

de Vrugten , welken Oorzaak van zyn Kwaal

geweeft waren, Ril; het raakte in Slaap, en be-

vondt zig, 's anderendaags morgens, zo volmaakt

genezen, dat het geen 't allerminfte Ongemak

fcheen te hebben.

In het uitgeeven van dceze Waarnceming

,

be-
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beweer ik niet iets nieuws aan myne Konfra-

ters onder 't oog te brengen. De hoedanighe-

den van dit Kruid zyn hun bekend , en zy wee-

ten 5 wat S. Paülj, Hochstetter, Sta-

pel, LUBEL, SCHENKIUS, WePFERUS,
Amatus LusiTANUs,ALBRECHTen ver-

fcheidc anderen , van deszelfs kwaade uitwer-

kingen hebben te boek gefteld. Ten anderen

hebben zy dergelyke Waarneemingen in handen,

die in het Journaal der Geneeskunde , Heelkun-

de, enz. zyn aan 't licht gegeven. Maar ik

heb geoordeeld , dat deeze Waarneemingen bo-

vendien zouden kunnen dienen, om de zodanigen

voorzigtig te maaken , die van oogmerk zouden

mogen zyn, om de Belladona in te gceven als

een Geneesmiddel. Na de gelukkige Gevolgen,

welken 'er de Heeren Lamsbeugen, Dar-
lüc en Marteaü van gehad hebben, zou

het dwaasheid zyn , daar van geen gebruik te

maaken tegen Kwaaien , die anders niet gene-

zen kunnen worden. De al te zagte Middelen

brengen , in ons Lighaam , flegts veranderingen

van wTeinig belang te weeg, en om die reden

zyn zy niet bekwaam tot Geneezing van zwaare

Ongemakken. De Middelen, in tegendeel, die

zekeren trap van werkzaamheid hebben, en in

ons groote veranderingen maaken , zyn dikwils

ten hoogde fchadelyk, indien zy by toeval en

zonder Kennis worden gebruikt. Somtyds wor-
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den zy , zelfs , door het kwaad beftuur van de

genen , die ze voorfchryven , Vergiften ; daar

zy , in tegendeel , door een voorzigtige en be-

kwaame Hand zynde toegediend, fouvereine Ge-

neesmiddelen worden , en fomtyds Kuuren doen

die voorkomen als een Wonderwerk. Daar is

ftoutheid noodig , maar men verzuime niet, de-

zelve door de voorzigtigheid te maatigen , uit

vreeze dat het geen ligtvaardigheid worde. Hoc

opus hie labor.

H.

Df



p E gevaarlykheid
VAN HET

INWENDIG GEBRUIK
DER

C I C U T A
O F

DOLLE KERVEL»
V ONDERVONDEN

door den Heer

A G A S S ON,
Praktizeerend Doktor te Leftoure.

(Journal de Medec. Cbir. &c. Fevr. 1763. p. 127.)

•

VOor eenigen tyd had ik reeds, door 't be-

hulp van het Journaal der Genees- en Heel-

kunde , de kragten gekend van de Dolle Kervel

;

maar, welke indrukking ook op my door de Waar-

neemingen van den Heer Storck en andere Ge-

neeskundigen gemaakt werde , 't gewigt van het

oude Vooroordeel , het gevaar der beproevinge

en de vrees om voor ligtvaardig te gaan, hielden

dezelve in balans en haalden zelfs die indrukking

over, door het volgende Geval.

VUL Deel. Tn
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In de Maand Jamtary des jaars 1761 , werd

ik, te negen Uuren 's avonds
,

gehaald by een

Kind , dat men my zeid' door de Dolle Kervel ver-

geven te zyn, en waar in ik, boven en behalve

de gewoone Toevallen , 'er een waarnam , dat

zeer zonderling was: te weeten, van den Mid-

del af nederwaards bevondt het zig fomtyds ftyf

en lag dan Spraakeloos ; fomtyds in Stuipen met

Bazeling en dan was het beneden den Middel ge-

heel lam. Ik was meefter om de Beenen te kun-

nen uitrekken of buigen naar myn believen , en

middelerwyl kon ik niet, dan met veel moeite,

de Armen beweegen of vaft houden, 't Is my

onbekend , of anderen ook wel een dergelyk Ver-

ichynzel hebben waargenomen.

Schoon 'er reeds meer dan vier Uuren verloo-

pen waren , dat dit Kind Dolle Kervel gegeten

hadt, was de Maag 'er nog zeer door aangedaan,

't welk my beQuitendeedt,om het eenige Drup-

pelen Syrupus Glauberi in te geeven, die het een

goede Hand vol nieuwe Spruitjes en Wortelen

van dit Kruid deeden uitbraaken , en de Ruft

herftelden. Men gaf het vervolgens ,
geduuren-

de de Nagt, Orvietaan in Wyn in, en 's an-

derendaags bleef geen ander Toeval over, dan

een gebrek van Appetyt en een zwakheid in de

Beenen, waar van het den derden Dag, zonder

eenig ander Middel, genezen werdt.

Ik beken , dat dit Geval veel aandoening op

my hadt , en byna voor altoos het gebruik van

de
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de DolleKerveldeed verzcggenrmaardegroote vee}-,

heid j welke dit Kind hadt ingenomen , en tevens de

gemakkelykheidj waar mede het die geloosd hadt,

zonder eenig byblyvend nadeel, ernftig overwee-

gende ; als ook bedenkende , dat verfcheide Dro-

geryèn in 't gebruik zyn , die men in zeer kleine

veelheid ingeeft, daar dezelven . zonder maat of

in te groote veelheid , zekerlyk Vergiften zyn

zouden ; nam ik egter het Befluit, om de Proef-

neemingen van den Heer Storck, by de eer-

fte gelegenheid, te herhaalen.

,, De Autheur meldt vervolgens, hoe hy dit

*, gedaan heeft op een arm Man van 64 Jaaren

,

i9 die een Kanker in de Lip hadt, uit een Kvvct-

„ zuur met een Scheermes gefprooten ; wien hy

,

,, van den 15 Auguftus 1761 , tot aan 't end van

fy 't Jaar , Pilletjes van Cicuta hadt laaten ge-

„ bruiken, en die den 17 Jaauary 1762 aan een

,> Bloedftorting uit de Wond , welke negen Da-

„ gen geduurd hadt, ftierf. Voorts geeft hy nog

„ berigt van de uitwerkingen , door hetzelve

„ Extrakt te weeg gebragt in een Vrouw , die

„ een Fungeus Uitwas aan de Neus hadt , 't

„ welk daar door, in veertien Dagen, tot be-

„ ter Verettering fcheen gekomen te zyn : doch,

„ toen verdrietig wordende , was zy 'er uitge-

„ fcheiden. Hy befluit zyn Vertoog met het

3, volgende, dat niet minder grappig is, dan fom-

?, mige Uitwerkingen , welken de Heer Storck

VIII. Deel. san
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„ aan de Cicuta toefchryft (*) '\

Een Eerwaardig Prieiler van deezc Stad, zeer

met Vogten bezwaard , heeft de Cicuta eenigen

tyd gebruikt , en 'er geen andere Uitwerking van

bevonden , dan dat hy meer en weeker Afgang

en een overvloediger Waterloozing had. Dit

laatfte is tot dien trap voortgezet geweeft , dat

hy op zekere Nagt , in de Slaap zyn Water maa-

kende, hetzelve, door 't Bed heen, over den

geheelen Vloer van de Kamer deedt ftroomen (t).

(*) [Ik heb hier op 't Oog, dat de Natuurlyke drift niet

alleen, maar zelfs het Vermogen tot Voortteeling, door

het gebruik van 't Ertra&um Cicuta, zo wel in Mans- als

Vrouwsperfoonen ,
geenszins verzwakt, maar veeleer ver-

fterkt ofopgewakkerd zou worden ; 't welk de Heer Storck

niet alleen In zig zelf, maar ook in anderen ondervonden

hadt; brengende ten dien einde het Voorbeeld by vaneen

Man van 66 Jaaren, die door deszelfs gebruik in dit ft tik

zo v'uroreus was geworden , als een van 30 Jaaren ; en

meldende.dat daar door de Vatbaarheid aan Vrouwen,

die reeds veele Jaaren onvrugtbaar waren geweeft, gege-

ven zy. Zie het Tweede Traktaatje van den HeerSToacs

en de Uitgez. Verband. VI. Deel, bladz. 467.]

{\\ [Zo dat men den Wortel van het Colchicnm , daar de

Heer Storck thans mede voor den dag komt, geenszins

tot een Diursticam noodig heeft. Mooglyk zouden, eg-

ter, veelen liever een Middel hebben, dat hun niet bloot

ftelde voor zulk een afgryslyk Bedpiffen, of wenfehen dat

de Heer Storce een middel tegen 't zelve, wanneer het

in Kinderen, of zelfs in Bejaarden, in de Slaap plaaty

heeft, uitgevonden had.]

H.

Het



Het MISBRUIK
V A N D E

HECHTINGEN
DER

WONDEN,
in de HEELKONST,

AANGE WEEZEN
door den Hek»

P I B R A C,
Lid van de Koninglyke Akademie der Heelkunde

van l
Jarys.

(Mem. de l'Acad. Royale de Chirurgie. Tom. III. p. 408.)

DE Heelmeefters zig beieverende in de voorts

zetting van hunne Konft, en altoos met

zorgvuldigheid toeleggende op het volmaaken der

nuttige of het uitvinden van nieuwe Operatiën,

hebben niet minder fchranderheid getoond met

verfcheidene, die onnut waren, te verbannen*

Deeze verftandige hervorming heeft voornaame-

lyk plaats gehad in de behandeling der Wonden,
die eenc her-eeniging vereifchen. De hedendaag-

VIII. Deel. Pp fó
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fe Boeken maaken niet meer gewag van verfchei-

de foorten van Hechtingen, welke in de Werken

onzer Voorgangeren befchreeven waren. Men er-

kent zelfs, eenftemmig, een algemeen Grondbe-

ginzel j te weeten , dat zy niet in de Praktyk

moeten toegelaten worden , dan wanneer het met

mooglyk zou zyn de Lippen van de Wond door

de plaatzing en met behulp van een regelmaatig

Verband, tegen elkander aan te houden: welke

Gevallen ik geloof dat zeer zeldzaam zyn.

Het oogmerk van dit Vertoog is, te bewyzen*

dat men het gebruik der Hechtingen , volgens het

aangenomen Grondbeginzel, miffen kan in het

grootfte deel der Gevallen, die zig kunnen voor-

doen. De Waarneemingen , welken ik zal by-

brengen noopens de kragtdaadigheid van het Ver-

band in verfcheide Gevallen , daar men de Hech-

ting, zonder tegen de |*ewoone Regelen te mis-

doen , hadt kunnen gebruiken : het beloop der

Ongemakken , die uit deeze Operatie kunnen

fpruitcn: het onderzoek s eindelyk, van de Hulp-

middelen, welken de Natuur heeft, wanneer de

Hechtingen , die men noodig oordeelde , vrug-

teloos waren gebruikt: zullen zo veele Middelen

zyn, die de Ondervinding aan de hand geeft , om

vaft te ftellen , dat 'er byna geen Geval zy , daar

men niet kan , en bygevolg niet moet zig ontdaan

van de Hechting der Wonden. Ik zal niet ver-

zuimen myn gezegde te ftaaven met de toeftem-

ming der Autheuren , die 't zelfde denkbeeld heb-

ben
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ben gehad , en waar men niet genoegzaam op

fchynt gelet te hebben : in hope dat alle deeze Be-

wyzen , te famen gevoegd, de Voorftanders der

Hechtingen zullen brengen tot de Manier, van my
voorgefteld , welke in alle opzigten zagter en ver-

kieslyker is.

I. A F D E E L I N G.

Wonden van V Ondcrlyf.

Eerfte Waarneeming.

Zeker reformeerd Officier kreeg na eenAvond*
Maakyd , op welken hy onmaatig hadt gedron-

ken, van een Soldaat van de Wagt een Heek met
de Bajonet in het Been, en een andere in't-^£-

domen 3 aan de flinker Zyde, twee Vingerbreed

boven en ter zyde de Navel. Ik zal niet dan van

deeze laatfte Kwetzuur ipreeken , om my van
myn Voorwerp niet te verwyderen. De gekwet-

fte werdt by my gebragt : hy hadt fterk gebraakt

en was met eengeduurige Hik geplaagd. Ik vond
buiten de Wond een gedeelte van 't Omentum^

grooter dan een Kalkoenen-Ey , 't welk verftropt

was; 't geen doorgaans niet gebeurt in een So-

lutie van zo veel uitgeftrektheid.

Na dat ik dit gedeelte van 't Omentum gefomen-
1

teerd had, om 'er de Natuurlyke warmte in te

herlevendigen en te onderhouden , maakte ik de
verwyding van de Wond volgens de regelen van
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580 Het Misbruik van de Hechtingen

de Konft, en, geene verandering van den Na~

tuurlyken fliai vindende in 't OmetiUtm
f bragt ik

bet in de holligheid des Buiks terug.

De Wond der Bekleedfelen hadt toen meer dan

drie groote Vingerbreedcen langte en die van 'c

Periionaum was ongevaar half zo uitgeftrekt. Dee-

ze Aimeetingen zouden een Heelmeefter, minder

overtuigd dan ik van de ongevocglykheid der

Hechtingen, hebben kunnen bcpaalcn om de Gas-

troraph'ia in 't werk te (tellen. Ik oordeelde zulks'

niet raadzaam. De Lippen van de Wond wer-

den aan elkander gebragt en in deezen ftaat ge-

houden door Kompreflen , die aan de zydelingfe

deelen van 't Abdomm geappliceerd werden vol-

gens de (trekking van de Wond. Ik leid' ande-

ren , van een fyner Lywaat, op de Wond, die

gedoopt waren in een mengfel van Water en Bran-

dewyn, waar in ik het W"it van eenigc Eijeren

had doen kloppen, 't Verband des Lighaams en

het Scapulier dienden om den geheelen Toellel te

beveiligen.

De Dronkenfchap van den Patiënt fcheen my
geen Indikatie tegen de Aderlaating uit te leve-

ren. Men deedt 'er hem drie, tufichen midder-

nagt en vyf Uuren 's morgens: de Hik ging op de

eerfte aanftonds over. Tc zeven Uuren ontwaakte

di- Gekweilte en was zeer verwonderd, zig te

bevinden op een plaats , welke hy niet kende , en

in de bewaaring van twee Mannen, die ieder een

Hand van hem hielden. Dit waren twee Leer-

•

.
lin-
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langen in de Heelkonft , welken ik de zorgvuldig-

heid had gehad aan zyne zyden te plaatzen , uit

vreeze dat hy , in de beweeging van de Slaap,

het Verband van zyn plaats mogt helpen, dat ik

gelegd had met de grootfte oplettendheid, waar

toe ik in ftaat was, en waar mede ik de hereeni-

ging hoopte te bekomen van de Wond.
Ik. ftelde den Patiënt, zo veelmy doenlyk was,

geruft, door de hope van een fpoedige Geneezing.

Hy hadt geen denkbeeld van alles dat hem was ge-

beurd. Hy werdt van grooten Dorft geplaagd; om
welken te {lillen ik hem een Glasdeedt gebruiken

van Water daar Brood in was geweekt , 't welk hy

byna op ftaande voet weer overgaf. JEenigen tyd

daar na nam hy een Glas Hoenderen-Nat , dat hy

even zo weinig by zig hielde Om de Dorft te

maatigen gebruikte ik het hulpmiddel, van hem

maar een kleine veelheid t effens en zo veel te meer

maaien tcgeeven; waar door de Maag niet zo zeer

door de' veelheid werdt laftig gevallen , en dit ge-

lukte. Het Braaken hielde geheelenal op. Men
gaf hem, beurtlings, Brood water en Hoenderen-

Nat. Den volgenden Dig werdt hy gebragt tot

het gebruik van Vleefchnat en Gerftewater , vol-

gens den gewoonen trant.

Ik nam den Toeftel niet weg voor den derden

Dag. Tot dien tyd toe had ik my te vrede ge-

houden met het Verband desLighaams aan cehar-

len op de plaatfen, daar het my een weinig ver-

flapt fcheen ; doch ik raakte niet aan de zydeling-
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fe Kompreffen. Ik vond het buitenfte van de

Wond nagenoeg hereenigd ; maar, dewyl het

noodzaakelyk is, dat de famen voeging eenpaarig

gefchiede in de gehecle dikte der van een gefchei-

den deelen ; zo verbond ik den Patiënt met de

zelfde voorzigtigheden , als in het eerfte Verband.

Twaalf Dagen hield ik die zelfde Manier van

Verbinden om de vierentwintig Uuren. Toen

begon ik de zydclingle Kompreffen te verminde-

ren, en verbond dus den Patiënt geduurende een

Maand , willende my liever van de vaftheid der

Hereeniging verzekeren door een overmaat van

voorzorg, dan door een onagtzaamer Verband ge-

vaar loopen, van het einde, dat ik my voorge-

fteld had, niet te bereiken. Ik zou twee ande-

xe Geneezingen , weinig van deeze verfchillende,

kunnen bybrengen, in welken ik den zelfden Uit-

flag heb gehad ; maar de Omftandigheden daar van

zouden flegts een onnutte herhaaling zyn van het

gezegde.

Tweede Waarneeming.

De Heer Vacossain, Meefter Chirurgyn té

Abbeville , heeft aan de Akademie'eenc Waar-

neeming medegedeeld, die eenige betrekking tot

de myne heeft. Zeker Man kreeg een Bajonet-

fteek, die in den Buik doorging tuflbhen de twee

laaiden der valfche Ribben, met uitfehieting van

een aanmerkelyk gedeelte van 't Omentum. De
gemelde Heer bragt hetzelve weer in : de plaat-

zing
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zing van de Wond, tuffchen twee Ribben, liet,

wel is waar, niet toe, dat de Operatie, welke

men Buikshechting noemt, in 't werk gefteld wer-^

de ; maar hy deedt zelfs geen Hechting der Be-

kleedfelen en de Lyder werdt, niettemin, vol-

maakt genezen.

Derde Waarneeming.

Zeer zeldzaam komt , aan 'c Onderlyf , een zo

aanmerkelyke Wond voor, ajs men daar in ge-

noodzaakt is te maaken , om de Uithaaling te doen.

van een volwaiïen Kind door de Keiferlyke Snee-

de, en men heeft dan altoos de Hechting ge-

bruikt. Evenwel heeft de Heer Caqüé, Op-

per-Chirurgyn van 't Gafthuis van Rheims , aan

de Akademie een Geval medegedeeld, 't welk zo

wel 't gevaar als de nutteloosheid van de Hech-

ting, na de gemelde Operatie, aantoont. Dee-

ze bekwaame Heelmeefter berigt ons, dat de Stee-

ken , die men in dat Geval hadt gedaan tot her-

eeniging van de Wond , ukgefcheurd zynde, meri

de Lyderes had genezen door de enkele aanvoe-

ging van 't Verband. Men zou zig derhalve de

moeite niet alleen van de Hechting te maaken

,

maar de Lyderes, inzonderheid, de Pynlykheid

«laar van, en nog meer die van de uitfeheuring

der Steeken, hebben kunnen befpaaren.

Het alleraanmerkelykfte Voorbeeld 3 dat wy
aangaande het gelukken van de Operatie der Kei-

ferlyke Sneede hebben , en 't gene onder de Oo-
VIII. Deel. Pp 4 gent
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gen van verfcheide Leden der Akademie gepas-

feerd is, toont de onvolkomenheid der Hechting-

fteeken aan (*). Men berigt, dat, eenige Da-

gen na de Operatie , de Suppuratie gcvelügd

werdt, en dat de Zuiveringen van de Kraam door

de Wond uitkwamen: maar men fchynt verzuimd

te hebben te verwittigen, dat, van de drie Hech-

ting-fteeken, twee los gingen, door verfchcuring

van de Deelen, die in het Oog van den Draad

vervat waren. Men hereenigde de Wond door

het Verband en de Lyderes genas : gelyk zy nog

heden een volmaakte Gezondheid geniet.

De Voorftanders van de Hechting zouden de

Gevolgtrekking , die ik haal uit de menigte van

Gevallen , in welken dezelve vrugteloos geweeft

is, kunnen tragtén te ontzenuwen, door het ge-

brek van een goeden Uitllag te wyten aan de on-

geregelde Manier, op welke zy in 't werk ge-

field ware; en onder dit Oogpunt, vooral, zou

men eene Waarneeming kunnen befchouwen, die

in de Verhandelingen der Akademie gevonden

wordt (t). Men geeft aldaar berigt van cene

Operatie der Keizerlyke Sneede , na welke dq

Wond hereenigd werdt door middel van eenige

Hechting-fteeken , die, na verloop van drie Da-

gen , zig begaven. De Heelmeefter wilde 'er an-

deren

(*) Mem. de VJcad. Rnyale de Chirurgie. Tom. I.p. 64,3,

[Nederd. Vertaaling. II. Deel. bladz. 274.}

(t) Pag- 64<>. [bladz. 263.}
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deren in plaats maaken, doch de Lyderes kantte

zig daar tegen , om dat zy te veel Pyn gevoeld

hadt, toen men de eerften maakte, en 'er worde

bygevoegd , dat men zig daar toe 'bediend hadt

tan een dikke Naaynaald. Die Omftandigheid be-

let egter niet, dat deeze Waarneeming van zeer

veel kragt zy ter begunftiging van het Gevoelen

,

dat ik hanclhaave : want de Wond, niettegen-

ftaandc de verfcheuring , welke zy geleeden hadt,

en die dezelve, geduurende verfcheidc Dagen,

blaauw hadt gemaakt, vervolgens rood zynde ge-

worden , werdt , ten einde van drie Weeken
, ge-

heelenal geconfolideerd. Men zou zig, naame-

Jyk , met een fpoediger Geneezing hebben kunnen

vleijen , indien de Wond niet nutteloos door ver-

fcheide Hechting-fteeken ware laftig gevallen ge-

weeft.

Vierde Waarneeming.

Ds Heer Pipf.let, Stedehouder van Mon-
fieur des Konings Eerften Chirurgyn, te Coucy

Ie Chateau , heeft ons een Waarneeming medege-

deeld aangaande een doorgaande Buikswond, twee
Vingerbreed boven de Navel, mee uitfehieting

van een gedeelte van 't Ormntum,\ welk hy aan-

Honds weer inbragt. ' De Wond was overdwars;

en hadt de langte van een grooten Duim. De
Heer Pipelet deedt , om dezelve te hereeni-

gen , twee Steeken van de gepende Hechting

Qnchevillée). De Hik en 't Braaken , dat zig van.

VIII. Deel Pp 5
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't oogenblik der Kwetzing af geopenbaard haat,

hielde aan, niettegenftaandc de Aderlaatingen en

de andere gevoeglyke Hulpmiddelen. De Wond
was, den vierden Dag, ontftokenen zeer Pyne-

lyk : men oordeelde raadzaam de Hechting af te

fnyden , en de Wond te behandelen met een een-

voudig Verband , om de Spanning en Zwelling te

verminderen. De uitwerking voldeedt aan de

verwagting: van dat oogenblik af hielde de Wond
op gekweld te worden door de Steeken der Hech-

tingen: de Lyder was verligt: de Toevallen ver-

minderden naar maate de Ettermaaking toenam;

ten einde van agt Dagen was de Lyder t'eenemaal

buiten gevaar en de Wond werdt met een Lid-

teken geflooten.

In dit Geval kan men de Toevallen niet toe-

fchryVen dan aan de Hechting : geen vreemde Oai-

ftandighcid heeft toegebragt om dezelve te doen

mankeeren. De aanhouding van het Braakcn

moet veeleer een uitwerking fchynen te zyn van

de irritatie , die door de Hechting veroorzaakt

•werdt, dan een Oorzaak in ftaat om dezelve te

doen uitfeheuren. Dit is een Aanmerking, daar

wy zo veel te minder kunnen nalaaten agt op te

geeven, aangemerkt cenige Autheurcn, die Ge-

vallen bygebragt hebben , uit welken men , na-

tuurlyker wyze, Gevolgen trekt tegen het ge-

bruik der Hechtingen , de reden der Toevallen,

die daar uit gefprooten zyn 3 meenen gevonden

te hebben in uitwendige Oorzaaken , of die gee-

nerle/
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nerley betrekking hadden tot de Wond. De een

verhaalt, dat de Hechting gemankeerd heeft ia

de Operatie van de Keizerlyke Sneede, om dat^

de Lyder door een hardnekkige Hoeft geplaagd

werdt : de ander wyt de kwaade Gevolgen van

een Operatie op den Haazemond , aan de onop-

lettendheid van een Man, die Tabak gefnooven

hadt by het Bed van den Lyder, 't genedenzel-

ven, vyftien of twintig maaien, met geweld

deedt niezen ; enz. Maar ik wil niet te vroeg

myne Aanmerkingen opgeevcn , over 't gebruik

der Hechtingen in de Wonden der Lippen :
ik

moet de Voorbeelden beiluiten , waar van ik heb

gewag gemaakt, noopens de Buikswonden, die

genoegzaam fchynen om de Hechtingen uit de be-

handeling van dit flag van Wonden te verbannen.

Evenwel moet men daar van eenigen uitzonde-

ren; en vooral de dwarfe Wonden van eene aan-

merkelyke uitgeftrektheid. .

Vyfde Waarneeming.

De Heer Louis heeft ons gezegd, dat hy

eene Vrouw gezien hadt •, welker Abdomsn , van

de eene tot de andere Zyde , overdwars opge-

fcheurd was door den Hoorn van een BükdeChi-

rurgynhadt zeventien Hechting-fteeken gemaakt,

om de her-eeniging te bezorgen van dceze afgry-

zelyke Solutie. Indien de Hechting in dit Ge-

tal onvermydelyk zy ge weeft: men kan, egter,

VIII. Deel. zo
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zo ik meen , verzekeren , dat men zig zou hebben

kunnen ontflaan van de Steeken op zulk een wy-
$e te vermenigvuldigen. De goede Uitilag moet

niet dienen om aan een dcrgclyk misbruik Gezag

te geeven.

Zesde Waarnecming.

Wylen Monfr. Gekard heeft het Verband

gelegd aan een Man , vvicn door een Houw met

een Sabel de Mujculi reeft , onder aan den Buik,

overdwars, waren doorgefheeden. Do Darmen

kwamen tot de Wond uit: 't was of de geheels

Buik ledig geftorc werde. Deeze Heelmeefter
'b fc>

dcedt den Lyder op de Rug leggen : hy bragt de

Darmen weder binnen de Holligheid des Buiks

:

hy plaatfte verfcheide KuiTens om de Billen en

JSchoudcrs op te heffen , tot kromming van de

Ruggegraat en verllapping yan de Buiks- Spieren.

Deeze plaatzing hielde de van één gefcheiden Dee-

len in de noodige nabyheid tot de her-eeniging.

De Heer Gehard maakte geen Hechting: \
Verhard en een goede iituatie waren genoegzaam:

de Gcncczing kwam fpoedig ten einde. De ver-

maarde Heelmeefter heeft gewag gemaakt van

deeze Kuur in de Vergadering van het Kollegie

der Heelkunde tot het ondervraagen van een

Aankomeling, 't Is, inderdaad, een Praktikaal

Stuk, dat zyne opmerking verdient.

II. Af-
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II. Afdeeling.
Gemez'sns: van den HaazemonJ.

De her-eeniging van de "Wond , welke ipruit

uit de Operatie op den Haazemond of Extirpatie

van een Kanker aan de Lippen, heeft altoos ge*

fcheenen de Hechting te vereifchen : de Praktyk

wydt 'er zelfs een byzondere foort van Hechting

aan toe, die men de omgewondene Qentorttllée^

noemt. Zy houdt vafter dan de enkele tuffchen-

geknoopte Hechting (cntrecoupèe) , en ik durf ver-

zekeren, dat het deez'e tegenttand zy, welke de

omgewonden Hechting biedt , die haar te fchade-

lyker maakt. Men heeft die Hechting uitgedagt,

om met meer kragt faraen te voegen, en men oor-

deelde zulks noodig , van wegen het verlies van

zelfftandigheid; maar het is juift dit zelfde verlies

van zelfftandigheid, 't welk deeze Hechting toe

een gebrckkclyk Hulpmiddel maakt. Ik vind

daar van de ftellige erkentenis in de uitdrukkingen,

zelf van de Praktizyns , die de Hechting zonder

onvolkomenheid gebruikt hebben , om dat door

hun Voorzorgen zyn genomen tot voorkoming

van derzelver kwaade Uitwerkingen , en deeze

Voorzorgen heeft hun het Verband uitgeleverd.

Zie hier hoe de Heer de la Fate zig, in de

Verhandelingen deezer Akademie(*) uitdrukke»

aan-

(*) Mem de YAcad. Royale de Cbir. Tom. I. p. 60$,

[Nedevd. Vertaaling. II. Deel. bludz. 236.}
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aangaande een Operatic op een Haazemond, die

zeer ingewikkeld was. „ Hoe meer de twee

„ deelen van de Lip, die ik Opereerde, van el-

„ kander geweeken waren; hoe meer ikderzel-

„ ver werking op de Spelden te vreezen hadt

:

„ derhalve moeft het Verband de Spelden helpen

„ om 'er tegenftand aan te bieden : want dikwils

„ hangt de Uitflag deczer Operaticn daar van af".

Zie daar een volftrekte erkentenis van het gezeg-

de. Van deeze Aanmerking, die zeer Oordeel-

kundig is, heeft men flegts een enkelen ftap te

doen , om de noodzaaklykheid te befpeuren van

een geheele affchaffing dcezer Hechting ; ten min-

fte in het grootfte deel der voorkomende Geval-

len : want ik wil de Stellingen , die ik omhels

,

niet buitenlpoorig dry ven , en ftaa toe, dat het

niet doenlyk zy, alle de Omftandighcden te voor-

zien , welke eenige uitzondering zouden kunnen

maaken in de Regel , die ik oordeel vaftgefteld

te moeten worden.

In het zelfde Vertoog , over de Haazemonden

van de Geboorte ontjiaan , leeft men een tweede

Aanmerking van den Heer de la Faye (*):

in welke Omftandigheden , die aan de Operatie

vreemd wTaren , de Steeken der Hechting deeden

uitfeheuren, met verlies van zelfflandigheid , en

daar, met Strooken van kleevende Pleifter te ap-

pliceeren, het Ongemak zodanig herfteld, en de

mis-

(*) De zelfde, pag. 611. [bladz. 240.J
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mismaaktheid dermaate verholpen werdt
, (het zyn

de eigen uitdrukkingen van den Schryver!) dac

men naauwlyks kon befpeuren, dat de Operatie

aan hem in 't werk gefteld ware (f).

Wy zullen hier een zeer gewigtige Waarnee-

ming bybrengen , die in het zelfde Vertoog wordt

aangehaald, en waar van Monfr. Quesnay de

Autheur is. Aldaar wordt gefproken van een

Verband van zyn Uitvinding, gemaakt van een

(luk Balein , dat plat is , breed en buigzaam

,

[leggende agter in de Nek, en aan welks enden,

die voor op de Lip byéénkomen,] gehecht moeten

zyn Strooken van Empl. Andrea a Cruce: welke

men bedekt met een Vereenigend Verband (Ban-

dage un'iffant) om de Deelen ftyf tegen elkander

aan gevoegd te houden , tot dat de Wond vol-

maakt genezen zy. Van deezen Toeftel heeft

die Heer zig bediend in een Haazemond , waar

van de randen zeer ver van elkander waren ; zyn-

de één der Naalden uitgefcheurd, die aan het on-

derde van de Wond een uitfcheuring gelaten

hadt, welke tot beletzel ftrekte , dat men 'er ,

ten minde met dan zeer moeiclyk , een andere

Naald in (teeken konde. De Heer Quesnay
heeft daar volmaaktelyk aan voldaan , door mid-

del van zyn Verband, De Uitflag van deeze Me-
thode , die zeer gelukkig en vaardig was , leidt

ons natuurlyk tot een zeer eenvoudig, en, zo

ik

Cf) Pag. 613. [biadz. 241.!
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ik meen, ontegenzeggelyk Gevolg : te weeten.

De goede uitwerking van het Verband , dat na

de uitfcheuring van de Lip werdt aangevoegd ,zou

met meer gemak verkreegen zyn , ingevalle men

,

in de eerfte opflag, daar toevlugt toe genomen

had. Dan zou de Lyder noch de Pynen van de-

Operatie, noch die der uitfcheuring, hebben be-

hoeven te verdraagen : hy zou niet bloot gefteld

zyn geweeft aan de Gevolgen , welke daar uit

hadden kunnen fpruiten ; noch aan 't gevaar var.

eene byblyvende en ongeneeslyke wanftalligheid

,

daar men nie: dan te veele Voorbeelden van

heeft.

't Verband is een zagter Middel dan de Hech-

ting , en , dewyl het 'er kragtdaadiglyk de wan-

orders van herftellen kan, waarom zou men het

dan niet als een toevlugt in dit Geval aanmer-

ken : waarom hetzelve niet voor het voornaam-

fte Middel houden in de her-eeniging van de

Wonden der Lippen ; zelfs met verlies van zelf-

ftandigheid ?

Ik zal hier tot een beveiligend Bewys van de

Aanmerkingen , die ik bygebragt heb, een Waar-

neeming aannaaien van den Heer Boscher.

Zevende Waarneeming.

Een Kind van drie Jaaren was de Bovenlip ge-

Ipleeten door een Val. Boscher, die 'er by

geroepen werdt , maakte twee Hechting-fteeken,

die
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die eentge Dagen daar na uitfcheurdcn. Dit Toe-
val ondtelde hem , en,gelyk dit eigen is aan het

Talent om zig zelf altoos te wantrouwen, hadc

deeze Heer de voorzigtigheid van een bekwaam
Prakiizyn te raadpleegen noopens de party, wel-

ke hy, in deeze Omilandigheid, te kiezen hadt.

'c Befluit was , van het Kind in die toefïand te

laaten , tot dat het een weinig ouder ware , en
alsdan 'er de Operatie van den Haazcmond aan te

doen. Deeze Heclmeeftcr de ftaat van den Ly-
der en den uitflag van de Confultatie over wee-
gende, dagt met veel oordcel., dat,dewyl de Wond
nog droog was , het Verband derzelver Lippen
digt tegen elkander aangevoegd zou kunnen hou-
den. Dit Middel beproefde hy en het gelukte:

de Geneezing was fpoedig en liet geen de minde

wanftaltigheid over.

Agtfte Waarneeming.

De Heer Garengeot Werdt gehaald byeeu
JufFrouwtje, 't welk een ftoot gekreegen hadc
met een Aarden Pot , waar door de Bovenlip ge-
fpleeten was, van het Neusgat der regter Zyde
tot aan den Mond toe. De twee kanten van de
Wond waren gezwollen en weeken ver van el-

kander, invoegen men de Tanden en het Tand-
vleefch kon zien. Hy wilde de Hechting in' 'c

werk ftellen , maar de Lyderes voelde zulk een

VIII. Deel. Qq he*
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hevige Pyn by de eerfte Steek van de Naald , dat

zy zig eensklaps weghaalde, en bykans agterover

zou gevallen zyn. Zy wilde niet toelaaten, dat

de Wond door Hechting hereenigd werde, ver-

kiezende veeleer de mismaaktheid van een Haa-

zemond te houden , dan zig op nieuws aan de

Steeken van de Naald te onderwerpen. De Heer

Garengeot befloot de her-eeniging te beproe-

ven met een Verband, dat hy regelmaatig appli-

ceerde, en de Juffrouw was twee Dagen daar na;

genezen.

H.

'/ Vervolg in 't volgende Veel.

VER-
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Dr. JOANN. PUIL. BURGGRAAF.

(Nova slcta Fbyfico-Med, Jïve Epbcm. Nat. Cur. Tom. I.)

EEn weleer zeer vermaarde Koopman in Dro*

gervën van onze Plaats, genaamd J

o

ann.

Mici-i. Koch, een Bedevaar van goede trouw,

en ten uiterfte geloofwaardig , myn opregte

Vriend 3 heeft verfcheide maaien , en nog korN

lings, voor dat hy in't voorleeden Jaar ons door

de Dood ontrukt vverdt , onder verzekering van

zyne Eerlykheid , als een ongeveinsd Vriend

,

aan my de volgende Hiftorie verhaald.

Hyzciddan, dat, voor veele Jaaren, zeker

Man by hem gekomen waar , die zig uitgaf voor

een Franfchen Marquis , en diestyds te Offen-

bach , by Frankfort, woonde. Deeze kogt van

hem verfcheide enkelde Mineraalen , en $ dcwyl

VIII. Dei:l. Qq 2 hy
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hy dikwils om die reden weer kwam , zo wa-
ren zy met elkander zeer gemeenzaam gewor-
den, fpraken dikwils over de Konftbe werkin-

gen der Chymiften ,
ja zelfs der Alchymilten

,

en in dit laatfte hadden zy dikwils Gefchil ; de-

wyl Kocttius de Konft, van 't eene Metaal
iri 't ander te veranderen , die hy verzekerde

dat plaats had , volftrekt ontkende. Eindclyk

beloofde de Franfchman , dat hy 's anderendaags

wederkomen , en alsdan een Procfftuk toonen

zou van deeze Konft. Kochius zeid', dat

hy zyn woord moed houden en noodde hem *

als dat gefchicd ware f by zig te gaft. 's An-
derendaags was hy over Tienen gekomen , en ,

na verfcheide redewhTelingen , beval hy Ko-
chius eer. Kroes op 't Vuur te zetten en daar

m te doen twee Oneen Kwikzilver. Kochius,
die een voorzigtig Man was, en de Alchy mis-

ten zeer wantrouwde , liet dit zyn Knegt niet

doen , maar zette zelf een Kroes, van welken

een grootc menigte by hem in voorraad waren
,

op een bekwaam Fornuisje , en dit wel in de

Keuken , daar zyn Vrouw bezig was met de toe-

bereiding van de Spyzen. Hy nam zelf Kwik-
zilver, waar van hy een groote veelheid hadt, de-

wylhy de Mynen in het Tweebrugfe, die Kwik-
zilveV uitleveren, zelf bearbeiden deedc,en gooc

het in de Kroes: terwvl de Franfchman, inmid-

dels 3 in 't Portaal voor de Keuken wandelde, en

niet
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ïiiet"*bp den Drempel, veel minder in de Keu-

ken 3 kwam.

Die voorafgegaan zyndc hadt de Franfchman

uit een Doosje, dat hy by zig droeg , een klein,

gevvafent Papiertje, dat famengevouvven was,

genomen, en 't zelve opengedaan hebbende, aan

Kochius niet alleen getoond, dat daar in een

weinigje Poeijer ,
gelykende naar een Crocus

Martiajis , begreepen was, ter zwaarte van. drie

Aazen , waar van 'er 64 in een Dukaat gaan ;

maar hetzelve gewafchte Papiertje, met het ge-

zegde Poeijertje, aan Kochius overgegeven,

om dat op het Kwikzilver, 't welk in de Kroes

begreepen was , te werpen. K c 11 1 u s 9 nu,

wilde dit Poeijertjc uit het Briefje daar in fchud-

den ; doch de Franfchman beval hem hetzelve

met het Poeijertje weder famen te vouwen, en

dan in de Kroes te werpen : dewyl door die

uitfehudding, zo hy aanmerkte, ligt iets van

het Poeijer verlooren gaan s of ook aan het Pa-

pier hangen blyven zou. Kochius, dan, het

Poeijer en Papiertje naauwkeurig bekeeken heb-

bende, hadt ze beiden op het Kwikzilver., dat

in de Kroes was, geworpen, en daarenboven,

volgens de begeerte van den Franfchman , het

overige van de Kroes gevuld met zeer drooge

Potas, van welke hy ook een groote veelheid

hadt , en vervolgens de Kroes toegedekt mee
«en Tegel ; vullende toen het geheele Fornuisj^

^JJI. Deel. Qq 3 met
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met Kolen, zodanig, dat 'er ook de gantfche

Kroes door toegedekt werdt, en eindclyk de

Kolen, met Vuur daar boven op te leggen, zelf

aanfteekende. Daar op hadt hy zig naar den

Franfchman 3 die nog buiten de Keuken zig be-

vondt, begeven , en vervolgens kuijerden zy te

faraen in 't Portaal, dat geenszins donker, maar

lugtig was, terwyl de Deur open ftondt, zo

dat zy alles wat in de Keuken , en inzonderheid

by dat Fornuis pafleerde, konden waarneemen.

Na dat alles wel doorgegloeid was , begon-

nen zy beiden in 't Fornuis zulk een geraas te

hooren als van kookeTd Water, maar fterker,

en toen zeid' de Franfchman , dat de verande-

ring aanvang nam. Ondertuffchen hadt de Vrouw
van Kochius hun beiden verzogt aan Tafel te

komen : maar, devvyl zy den uitflag der Ope-

ratie eerft wenfehten af te wagten en te zien ,

eer dat zy Spys nuttigden, gingen zy voort met

wandelen en agt geeven op het Fornuisjc en de

Kroes. Alles werdt in die zelfde trap van Vuur

gehouden , en, na verloop van omtrent een Uur,

was al het geraas over. De Stofte , die in de

Kroes gefmolten was, toen uitgegooten z)Tnde,

leverde aan beft Goud , dat de zuiverheid hadt

van 23^ Karaaten , een gewigt van 6 Drachmen

en 15 Greinen. Van de twee Oneen Kwikzil-

vcr' waren derhalve 9 Drachmen en 45 Greinen

in Slek verdweenen ; of van de' 960 Greinen

Kwik-
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Kwikzilver waren gekomen 375 Greinen zuiver

Goud.

De Heer Kochius heeft dit, door de Scheid-

konft gemaakte , Goud
, gckogt voor een gelytc

gewigt van Dukaaten , en ter gedagtenifle be-

waard; gelyk zyn Schoonzoon en Op /olger in de

Negotie, de Heer Leonhardi, hetzelve nog

heden in bezitting heeft.

Van Frankfort naar Halls gezonden

den 6 Mey ïqzfi.

VIII, Deel. Qq4 Een



Een ongewoon GEVAL
VAN EENE

BLOEDSPUUW ING,
door den Heer

Dr. ERASMUS DARWIN,
Briefswyze gezonden aan den Prefident en Leden

van de Koninglyke Sociëteit van Londen.

CPbilof. Traruatt. for the Year 1760. Vol. LI.P. 2.p. 526.)

'Et volgende Geval , van eene Bloeds-Ont-

lafting uit de Long-Slagader , fchynt my
afhanglyk te zyn geweeft van eene Oorzaak, die

verfchillende was van alle, de genen , waar van

tot nog coe door Geneeskundige Autheuren was

gewag gemaakt; en dewyl, uit de Kennis van

de Oorzaak, de Geneezing zo gemakkelyk afge-

leid werdt, zo vley ik my , dat Gylied en het Uwc
oplettendheid niet onwaardig zult oordcelen.

Een Heer, die naby deeze Plaats zyn Vcrblyf

hielde, van tuffenen veertigen vyftigjaaren oud,

bleek en mager van Geitel, was verfeheide Jaaren

lang,

(*) [In het Uittrekzel der PbHof. Trarisatt. , dar gege-

ven wordt in de Comment. de relus in Scient. £p Medicina

gfjlis, door den Heer Prof. Ludwig te Leipzig uitge-

«e-



Geval van eene Bloedspuuwing. ooi

lang, dagelyks, met geweldige Hoofdpynen ge-

plaagd geweeft, en, omtrent vier Jaaren gelee-

den , na een aanmerkelyke veelheid Kina ingeno-

men te hebben 3 wierdt hy eensklaps lam. 't Ge-
bruik, egter, van zyn regter Ledemaaten wa§
in zo verre herfteld , dat dezelven alleenlyk zwak-

ker dan de anderen blceven, wanneer hy, fchie-

lyk uit zyn Slaap ontwaakende, omtrent te twee

Uuren 's morgens (den 7 Mey 1759,) vier of vyf

Oneen hoogrood Bloed uitfpuuwde.

Men hadt hem , aanftonds, nog twaalf of veer-

tien Oneen , door een Aderlaating op den Arm

,

afgetapt., en Elixir Vitrioli (*) ingegeven; des

avonds een Klyftcer gezet, en wederom tien On.
een afgelaten.

Den volgenden ogtend , omtrent op 't zelfde

Uur, weder wakker geworden, gaf hy omtrent

de zelfde veelheid Bloeds op als te vooren. Toen
raadde men hem , meer in te neemen van de Elixir

Vitrioli) en om de zes Uuren een Bolus van Ex-
tracfum Campechenje te gebruiken. Men zette een

Bloedzuiger aan een blinde Aambcy, die zighem
lang geopenbaard hadt na het maaken van zyn Af-
gang. .

Den 9 Mey, op 't zelfde Uur, hadt hy, we-,

der-

geven, vindt men hier, in plaats vata Elixir Vitrioli
, ge-

fteJd Elixir Proprietatis : voor welken misflagwy den Lee»
zer willen JTPwaarfchöiuvd hebhen.]
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derom, .gelyke Ontlading als te vooren. Dat

deeze Blaedltortingen uit de Amna Palmonaris

\'eelecr, dan uit de Bronchiatis voortkwamen,

blykt uit de fchielyke uicfpuuwing, de veelheid,

hoogroodhoid , en dat de Ontlalting geichiedde

zonder Fyn , en zonder vermenging met Flui-

men.

Aangezien hy geen Koortfige Toevallen had

,

zomin wanneer hy eerlt ontwaakte, als geduu-.

rende den Dag, zo werdt hem geen meer Bloeds

afgetapt ; en, dewyl hy geduurig valt bleef flaa-

pen, van tien Uuren 's avonds tot twee Uuren na

middernagt , wanneer hem het Ongemak beving;

werdt hem thans geraden zig te laaten wakker

maaken , én op te liaan , te een Uuren 's mor-

gens, en dan wakker te blyven tot drie Uuren;

gebruikende geen Geneesmiddelen meer.

Hy volgde dien Raad een Week lang en heeft

federt altoos de gewoonte gehad, van zig opdien

tyd te doen wakker maaken ; zynde dus niet al-

leen bevryd geweeft van dit Ongemak, en wel

zonder cenige verdere Ontlalting uit de VafaHa-

merrhoiJa/ia 9
maar is zelfs meer in 't Vleefch ge-

komen , en zyne Hoofdpyncn zyn van geen be-

ling geworden.

Ik moeit hier niet vergeeten te melden , dat

men hem den 12 een Braakmiddel ingegeven heeft,

't welk , om de drie of vier Dagen , tweemaal is

.herhaald.

Ds-
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Dewyl de Patiënt, van wegen een voorafge-

gaane Hemipbkgia, in alle waarfchynlykheid, vee-

Ie Deelen van zyn Lighaam minder hritabiles ivadt,

dan natuurlyk is : aangezien hy altoos vait üicp , en

de Bloedfpuuwing hem altoos , na vier Uuren

Slaaps, wakker maakte : zo werd ik aangeleid om

te befluiten , dat ,
geduurende zyn Slaap , de Lon-

gen niet genoegzaam aandoenlyk waren, om de

geheele Circulatie voort te zetten , en dat uit

dien hoofde het Bloed, trapswyze famengchoopt

,

cenige kleine takjes van de Long-Slagader brecken

deedt, voor dat de Qngemaidykheid groot genoeg

wierdt, om den Patiënt te doen ontwaaken. En.,

zo veel als de Gevolgtrekking uit een enkel Geval

in dé Geneeskunde mag gefchat worden, ichynr

de goede Uitflag der Geneezingc dit Denkbeeld

te beveiligen.

Ik moet 'er alleen byvoegen ,dat deBenaauwd-

heid , waar mede Patiënten , die tot groote zwak-

heid gebragt zyn, uit hunnen' Slaap ontwaaken,

en de raffe Pols , door anderen zyn aangemerkt te

fpruiten uit een ophooping van Bloed in de Lon-

gen, geduurende derzclvcr ftaat van afgenomene

Aandoenlykheid: en hoe nadeelig, in deeze Ge-

vallen , het ingeeven van Opium of Nitrum kan

zyn; terwyl 't gebrek van Slaap of de hervatten-

de Bloedllorting , aan een onbedagt Praktizyn
,

derzelver hulp zouden fchynen te vereifchen.

Na ettclyke Dagen verloops
?
waarneemende

VUL Deec dat



604 Geval van eene Bloedspuu wing.

dat 'er cenige Hoeft overbleef, fcheen het raad-

zaam twee of drie Braakmiddelen in te gcevcn;

dewyl dezelven, door de laatfte Ondervinding,

geen gevaar hadden van nieuwe Bloedfpuuvving

te vcroorzaaken , en dienen konden tot Ontlas-

tinge der Borft van de Efchar of eenig uitgevaat

Bloed ; 't welk anders, door zyn Verblyf een rot-

tige fcherpheid krygende, mooglyk een zeer ge-

meene Oorzaak is van de doorknaaging der Va-

ten, daar het tegen aan legt, en nieuwe Ulce-

ratic'n maakende , de algemeene Oorzaak wordt

van Teeringen , die zo dikwils een Gevolg zyn

van toevallige Bloedfpuuwingen.

h'tchfieldt den iq December 1759.

27 JU 50 H,

WAAR-



W AARNEE MINGEN
omtrent de

LUGTSGESTELDHEID te AmSTELDAMj

in Oktober 1763.

Weder.
Gtfttldhtid.

Wolkig, reg*

Reg. helder.

Jiuijig.

hagel.

Helder, reg.

li ui jig, hagel.

wind.
dond.
weerl.

hagel,

helder.

Helder.
— noorderl

.

mift.

Betr. helder.

Held. wolk.

mift.

Hóogfte barometer d. 30. 2t\
Laagfte Barometer d. 28.iij

Hoogte Thermometer gr. 63 ï

Laag! te Thermometer gr. 41ƒ
VIII. Deel.

middelb. d.29. 7$

midd&lb. gr. 52

WAAR-



WAARNEEMINGEN
omtrent de

XiUGTSGESTELDHEID te AmSTELDAMj

in November 1763.

Barometer.
imzrg 't midi. 'i.'.v.

Therm,
ma. mi av
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—
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— 9
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5

5

6
4'

.11

17 29.10
18!— 10*

19U- 6,

515756
55o3;52
48j54 52

50-53'47

44U8:4'
40146,4?

47 5' 43
44+6I38

4II44J48

Winds Streek.
imorg. 'imidd. 'sav.

Weder.
Gt/fcUhtitt

•29 10— 1044 38138

8Ï39 39 38

20
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22

23
24-

25
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3°

—II
— 7

30.2
— I
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29-n;
—10
—11
— 9'

—10
— 7

— 11 —

11 —
-
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30.2"

— 1
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6

7
1

2

1
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-11 — 3;
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zw
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o
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NW
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NW
O
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3813934
4-813333
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35 38|33
42 48 46' ZW
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4S5i,5i
4651I50
50 51 43
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O
ZW
NW
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w
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Hoogde Barometer d. 30.

Laagrtc Barometer ei. 29.
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NW
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z
zo
z
NO
NO
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NO
NO
O
ZW
NW
NO
NW
ZO

I

ü
z
zw
zw
zw
zw
zw
w
zw
zw

iBuijk

Regen.
Betr. vogt.

Regen.
helder.

Betr. regen.

helder.

Helder , reg.
-

Betr. helder.

Helder.

r— ryp.

wolk.
Betr. helder.

regen.

Wind.fneeu.
liuijig, hagel.

vorlt.

Held. fneeu.

vorrt.

fneeu.

regen.

wind.

regen.

Milt,

Held.

Betr.

Reg.

Betr

Helder.
• reg.

wo ik.

61 \
> middelb. d. 29. 10*

Hoogrte
Laaglle

Thermometer
Thermometer

r. 59^
23

> middelb. gr. 43I
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WAARNEEMINGEN
omtrent de

LüGTSGESTELDHEID te AjïSTELDAM

in December 1763.

l Barometer.
D.Vsmorg. '1 mi dd. 'jav

Therm.
r»o. mi.axi

Winds Streek.
\marg. 't rnidd. 'tav.

Weder.
GcihUihtid

Regen.— -vind.

Betr helder.

Wolk. betr.

Jjci rokker].

Ryp, helder.

Betr. —
regen.

mi ft.

— regen.— heider.

Held. wolk.
Üp'tr. helder".

Mift.voet.
Betr. mirt.

hagel.Field.

Betr. regen.

helde-.

Held. betr.

Regen.
Betr. regen,

ftyijig,hagel.

Itorrii.

Betr. regen.
Reg.ftormi^.
Jetr.

Storm. hagel.

Hoogfte Barometer d. 30. 3 "ï ......
Laagfte Barometer d. 28. 8i- f

middeIb
- d

- 2?- S\

Hoogfte Thermometer gr. 5 «O -uu t

Laagfte Thermometer gr. 3 8ƒ middeIb
' Sr' ^

VIII. Deel. WAAR.



WAARNEEMINGEN
omtrent de

ZIEKTEN
T E

AMSTELDAM,
In de Maanden Oktober, Novemt/er en December

,

des Jaars 1763.

HEt Weer is, in deeze drie Maanden, niet

dan eene agtervolging ge weeft van de onge-

ftadigheid der Saizoenen in dit gantfehc Jaar. Het
laatfte heeft in nat- en regenagtigheid 3 even als 't

begin in droogte , uitgemunt , en de zagtheid \yas

niet minder ongemeen in December , als de Koude in

Afril en Mey. Tot verwondering weinig en onbe-

ftendig zyn ook de Ziekten geweeft in dit Najaar ,

en men vindt onder de genen , die zig met de

Praktyk bemoeijen , naauwlyks de geheugnis van

een zo fchraalen Oogft in dceze Stad , als deezen

Jaare.

BLAD-



BLADWYZER.
A.

AaibefTen (zwarte) derzel-

ver Geneezende kragt

zeer geroemd geweélt.

• 565.
Aamhorfligheid. Middelen

daar tegen 524.

Aambeijtn. Middelen daar
tegen. S26".

Aarde en Zand kan dienen
tot BrandblufTching. 99.

Aardkloot. Afineetingen om
deszelfs Gedaante te be-

* paaien , in Vrankryk. 495.
Aconitum. Zie Napellus.

Aderlaating gevaarlyk • in

kwaadaartige Koortfen.

542.
JEtbiops Mineralis zeer dien-

ftig tegen fchurftige Huid-
ziekten. 538. Zie Crocut

Martis.

Agasson (Dr.). Deszeis Be-
rigt wegens de gevaar] yk-
heid van 't imvendig ge*
bruik der Cicuta of Dolle
Kervel 573.

Alhugo , een Oogkwaal , aan
ibmmige Ouden onbe-
kend geweeft, ten min (te-

niet gemeld van Hiri'o-

cr.iTks en Culsus : 345.
naderhand zeer gemeen:
346. zou deBIindheid van
Tobias moeten uitge-

maakt hebben. 354. ïle-

paaling van dit Gebrek.
35<5.

Amfteldam. Waarneetr.ingen
omtrent de Lugtsgefteld-
heid en de Ziekten aldaar,

in de Maanden January,
February en Maart 1763.
Vlli. Deel.

p. 159— 164. In April,
Mey en Juny. p 317— 320.

• In July , Auguftus en Sep-

tember. 477—480. In Ok-
tober , November en Decem*
her. 605 — 608.

Amiantbus. Zie Pluim-Aluin.
Anükei; (Dr. John;. Des-

zelfs Aanmerkingen op de
Verhandeling van Dr.
Storck, over de kragten
van de Cicuta of Dolle
Kervel tot Geneezing van
de Kanker. 321 , enz.

Anima Rhabarbari is tegen
het Kolyk zeer dienltig.

533-
Afa fcÈtuïa. Haar dienlt te-

gen de Aamborrtigheid.

524.
Avondwolfvan de H.Schrift:
wat? 56.

B.

"Deen (gecarieerd) wegge-
•*-* nomen en weder aange-

groeid. 339.
Belladona. Deszelfs Befien

tegen verfcheide Kwaaien
aangepreezen. 55 r. De
fchadelykheiddaarvan on-
dervonden. 565. De Wor-
tel heeft een wonderbaar*
Uitwerking. 552.

Bilfemkruid. Deszelfs Zaad
tegen verfcheide Kwaaien
aangepreezen. 550. De
fchadelykheid daar van on-
dervonden 557.

Blaauwe Kleur ontftaat uit

vermenging van Loog-
Zout en Keukenzout. 442,
Rr 443:



BLADWYZER.
• 443 : of ook uit die van '

zwart en wit Licht , of

van Licht en Schaduwe.

453
Blindheid van Tobias. Be-

denkingen daar omtrent.
- 340. Zie Tohias.

BloeJfpuuwing. Ongewoon
Geval daar van befchree-

ven. 600.

Borftkwaalen.Middelen daar

tegen. 522.

Boschkr. Zyn Waarneeming
omtrent een Haazemond.

592.
Bougukr. Deszelfs Aanmer-

kingen over het regeeren

der Schepen in de Zeila-

gie. 285 > en?.

Bourgelat Zyn Onderzoek
naar eenige Ziekten der

Paarden afhangelyk van
Wormen, enz. 196, enz.

Braaken. Redenen , dat de
Paaiden het niet kunnen
doen , onderzogt. 208.

Aant.

Brandende Hemel. Zeker
Lugtvérfchynzel, in 't jaar

1736. p, 459-
Brandbkiffching. Zonderling

Middel daar toe. 99.

Brisson. Zyne Waarneemin-
gen omtrent de Koude van

voorleeden Winter , te

Parys. 155. Vergclyking

daar van met die te Am-
fierdam. 162.

Buikloop. Middelen daar te-

gen. 533.
Buikswonden kunnen beter

zonder Hechtingen gene-

zen worden dan met dezel-

ven : 579. egter niet alie.

587-

Burggraaf. (Joakn. Phi-

lipp.) Zyn Berigt tregens

het veranderen van Kwik-
zilver in Goud. 595.

C.

Caque. Zyn Waarneeming
omtrent een Buikswond.

583.

Cafcarüla (Cort.) Haare nut*

tigheid in Borftkwaalen.

522.

Cassini (wylen den vermaar-
den). Zyn Levensbefchry-
ving. 481, enz. Zyne Ver-
toogen en Ontdekkingen
in de Sterrekunde. 484,
enz. Zyne Afmeetingen
onder de Meridiaan van
Parys , door Vrankryk.

495. Geüalte, Eer-Amp-
ten , Hoedanigheden, enz,

500.

Cat (le), Heelmeefter te

Rouen , heeft een ver-

zwooren Kanker , doof
Extirpatie, gelukkig weg-

genomen en genezen. 333,
enz.

Chaulnes (Hertog van).

Zyn Waarneem ingen om-
trent eenige Proeven der

Gezigtkunde 236, enz.

Ckuta. Zie Dolle Kervel.

Crocus Martis. Nieuwe Ma-
nier om dezelve te maa-
ken. 268. Haar Eigen
fchappen in vergelyking

met de gewoone. 27a.

D
D.

arniwormen der Paar-

den, dun als Naalden
op de buitenge Opper-
vlaktegevonden. 214.

Dar-



BLADWYZER.
Darwin (Dr, Erasmus".
Ongewoon Geval van een

Bloedfpuuwing door netn

befchreeven. <5ao.

Das befchreeven en afge-

beeld. 367. Men heeft ge-

meend dat 'er tweederley,

naamelykHonds- enZwyn-
daffen waren. 370. Den
Ouden is onze Das niet

bekend geweeft. 372. In

de H. Schrift is die naam
zeer verkeerdelyk ge-

bruikt. 374. Vooral inde
betekenis van Daffenvel-

len , enz.; alzo het een

onrein Dier is. 376 Zyn
Ge(talte:378. Eigenlchap-

pen : 382. Zindelykheid.

38S-
Dieren (veelerley). Proeven
met de Kamfer op degel-

ven in 't werk gefield. 1.

De meeden derven door
't ingeeven van zekere
veelheid daar van. 35. De
Infekten door den enkelen

Waafem van de Kamfer
in een ongefiooten Glas.

14: doch fchielyklt door
den Rook van brandende
Kamfer. 17,

Dierlyke Zelfdandigheden
zyn Elektriek. 67, enz.

Dolle Kervel. Derzelver Ex-
crakt is te Londen van
zeer nadeelige Uitwerkin-
gen geweeft. 324. Des-
zelfs Geneezende Kraet
febynt zeer twyfelagtig.

326. Te Parys heeft men
'er geen Uitwerkingen
van gezien. 332. Voor-
beeld van derzelver Ge-
vaarlykheid , inwendig
gebruikt zynde. 573.
VIII. Deel.

Grappige Uitwerkingen
57ö.

Dollekruid. Zie Belladona.

E.

Elektriciteit. Men kan de-

zelve verkrygen , in een

aanmerkelyke trap , door
het aan en uittrekken van
Koufen : 69. doch daar om-
trent zyn eenige Omdan-
digheden in agt te nee-

men : 72, en inzonder-

heid, de famenvoqring van
Zyden en Wollen Koufen,

aan 't zelfde Been: 75.

doch het kan ook over de
Hand gefchieden. 75 Hier
uit fpruit een pofitief- of
negatief Elektriciceit.naar

de verfchillende Stoffen,

enz. 90.

Elektrometer (Zak-) van
Canton. 80. Aant.

Epidemifche Koortfen van
Europa. Berigt dien aan-

gaande. 540.
EVEKHARD (Dr. JOANN. Pe-

tros). Zyne Verhandeling
over de Kleur der Lugt.

444» enz.

Extirpatie (gelukkige) van
een verzworen Kanker, of
FungeusGezwel.in 't bord
van een oude Vrouw. 333,
enz.

F.

Faye (de la). Zyn Aan-
merking over de Haa-

zemonden. 589.

Friccius, weleer Doktor te

Ulm in Swaben. Deszelfs

Traktaat , over de Genee-
zende kragt der Vergiften,

Rr 2 komt
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komt zeer overeen met
her gene door den Heer
Storck dienaangaande ge-

fchreeven en verbreid

wordt. 548- Zelfs ten op-

zigt van de drie Planten ,

die door deezen Heer nu
laatft, op nieuws, aango-

preezen zyn. 549.

Fritta. Welkeen S toffe. 424.

G.

Gal tot Oogkwaaien dien-

(lig. 361. Haar aanvoe-

ging en werking. 363, 364.

Garengeot. Zyn Waarnee-

ming omtrent de Genee-

zing van een Wond in de

Lip. 593-
Geneesmiddelen. Waarnee-

mingen omtrent de zeker-

heid van derzelver kragt

en werking. 518, enz.

Gekard. Zyn Verband van

een Buikswond. 588.

Glas(fyn en helder Kryftal)

uit wat Stoffé gemaakt

worde. 421 , 441.

Glaskuüd. Zie Kali.

Gothlandfche Steen. Beden-

kingen over deszelfsOor-

fprong. 506. Beddingen

van Kl'ey tuffchen deSteen-

laacren , in de Groeven.

51 1. Pek dat brandbaar is,

in de Klooven of Sneeden

der Steenen, gevonden.

514. Rigenfchap deezer

Steenen. 515.

Goudmaakmg. Zonderlinge

Hiftorie.

H.

Haazemond is zonder
Hechting geneesbaar.

589. Zonderling Verband.
591.

Haller (Alb. van). Zyn
verdediging tegen de
zwaarigheclen van den
Heer Ant. df. Haen, om»
trent het Stelzel van de
Aandoenlykheid en Ge-
voeligheid' der Lighaams-
deelen. 165, enz.

Haen (Ant. de). Zyne Te-
genwerpingen op het Stel-

zel der Aandoenlykheid
en Gevoeligheid beant-

woord. 165, enz.

't Hart en de Bloedvaten zyn
voor Prikkeling aandoen-
lyk. 180, 191

Hartflerkende Middelen,
welke beft. 536.

Hschtingen der Wonden in

de Heelkonft. Het Mis-
bruik derzelven aange-

toond in de Wonden aan

't Or.derlyf: 579. in die

der Lippen. 589.

HeitckBl is de eerde Uit-

vinder vandeUItramaryn-
Verwe uitdeSouda te be»

reiden. 442.
Hond wordt dol door inge-

geven Kamfer. 33.

Hoogtemeetingen zyn on-
volkomen , in Voorwer-
pen op de Aarde. 473.

Huid. Derzelver Gevoelig-

heid is dikwils Oorzaak
van Pyn , die aan iets

anders toegefchreeven

wordt. 185, 188.

Hycena der Ouden. Zonder-
linge Gevoelens wal het

voor
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voor een Dier ware. 45.

Het is de Kaftaar niet ge-

weeft : 46. noch ook de

Das : 49. noch de Zee-

Wolf, of Veelvraat: 51.

veel min de Civetkat. 53.

Ooifprong van den Naam.

54. 't Schynt de Avond-
wolf uit de H. Schrift te

zyn. 56, Eigenfchappen

van het gene hier te Lan-

de is vertoond. 50 •' Ge-

ftalte. 62. Getuigeniffen

van Akïstoteles dien-

aangaande. 63, 64.

Hyofcyamus. Zie Bilfem-

kriüd.

K.

Kaftaar, een Indiaanfch

Dier, door K/empher
befchreeven. 47.

Kali. Zeker Kruid , waar van

de Spaan fche Souda ge-

maakt wordt. 407. Zulks

kan ook , uit het gene in

Duitfchland groeit
,

ge-

fchieden. 426.

Kamfer. Verfchillende Ge-
voelens over derzelver

kragt en werking in 't

Menfchdyk Lighaam. 2,

4. Het is een zeer werk-

zaam Middel. 40. De In«

fekten fterven door den
enkelen Waafem daar van.

14: doch fchielykft door

den Rook van brandende
Kamfer. 17. Ook is zy,

ingegeven zynde , de Die-

ren zeer fchadelyk en dik-

wils doodelyk. 24. Veel-

heid daar toe noodig. 36.

Zy werkt op den eenen
tyd fterker dan op den an-

deren. 13. Verlieft daar

VUL Deel.

door weinig van haar Ge»
wigt. 40.

Kamferagr.igeMiddelen.wan-
neer dienftigft. 537.

Kanker (waare) wordt niet

genezen, maar verergerd

door het inwendig gebruik
van de Cicuta. 3-2, 325,
331. verzwooren zynde

,

kan nog door Extirpatie

genezen worden. 333.
Kies- ofTandpyn. Verfcbei»

de Middelen daar tegen.

129, enz. 136. Zeldzaam
Bedrog dien aangaande.
i39.

Kleur (Onderzoek wat) zy.

445- Oorfprong van de
blaauweKïeur: ZieBlaauw.
van de Kleur der Lugt.
Zie Lugt.

Kleuren ringswyze gefor-

meerd, door een Zonne-
straal , in een donkere Ka-
mer, te laaten terugkriat-

fen van een Brandfpiegel.

237-. Middel om die Kleu-
ren te doen verdwynen.
242. Oorzaak van dee^e
Ver fchynzelen onderxogt.

243, enz.

Kochius Zyn Berigt wegens
Goudmaaken. 595.

Kolyk. Middelen "daar te-

gen. 533.

Koufen. Proefneemingen om
met dezelven aan en. uit

te trekken, de Elektrici-

teit voort te brengen. 69,
enz.- Zonderlinge Ver-
fchynzelen daar omtrent.

85, enz. Zy ftooten af

en trekken aan:.88. gee-

vera Elektrikaal Vuur of f
Licht : 90. en de Flefch

.han 'er door geladen wuï-
Rr 3 de»
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den om een Schok te gee-
ven 02.

Kraamv>'oeds ophouding.
Middelen daar tegen 53a.

Kreefts - Oogen. Derzelver
uitgebreide nattigheid 529.

Künckel. Zyn Be igt we-
gens de Zouten, daar het

fyne Glas van gemankt
wordt. 421.

Kwikzilver. Voorbeeld van
hetzelve in Goud te ver-

anderen. 595.

L.

J npid. Cancr. Zie Kreefts-

Oogen.
Leucóma Zie Alhugo.

Lippen. Derzelver Wonden
zyn zonder Hechting ge-

netslyk. 5^9.

Louis. Zyn behandeling van
een Buikswond. 587.

Lugt. Onderzoek aangaan-

de derzelver Kleur 447.
Verfchil'ende Denkbeel-
den daar ointient. 451.
Haar blaauwhtid kan niet

uit de vermenging van
Licht en Schaduwe ont-

ftaan. 457. Proefneerr.in-

gen waar door zulks be-

toogd wordt. 465. De
Lu;t heeft zeker vermo-
gen om de blaauweStraa-

len van elkander af te

fcheiden en fterker te

breeken. 467 Verfchyn-

zelen daar door verklaard.

469. Tegenwerpingen be-

antwoord. 474. Gevoelen
van den Heer Musschen-
bkomc dien aangaande.

474. AanuM..

Luizen fteiven door den

Waafem van de Kamfer-
11.

M.

TV /f aagwormen der Paarden
•*-*-» (zonderlinge) omftan-

dig befchreeveii. 2 1 5, enz.
Middelen om die te doo-
den,onderzont. 228. Kwik.
bereidingen beft. 231.

Maan- Ekiiplen op het vin-

den van 't verfchil der
Lengte, toegepaft. 485.

Martin (Bï-njamin). Zyn
Befchryving van 't gebruik
van 't Engelfch Oktatw.
142." (Dr. de Saint). De
kwaade Gevolgen van 't

eeten der Befiën van de
Belladona, dcor hem, in

een Voorbeeld , bevon-
den. 565, enz.

Mauchakt(Burch.Davio).
Zyn Bedenkingen over de
Blindheid van Tobias, der-

zelver üorzaaken en Ge-
neezing. 340, enz.

Meisje. Een wonder lang-

duurige Onthouding van
Spyze in hetzelve. 123.

Mknghim (Vincentio).
Zyn Herietvan Proefnee-
minp;en niet de Kamfer op
veelerley Dieren 1.

. Menfchelyk Lighaam. Nieu-
we Waai neemingen over
de Elektriciteit van 't zel-

ve. 67.

Mieren zyn zeer bang voor
den Reuk van Kamfer. 7,

11. Zonderlinge uitwer-

kingen van derzelver Wau-
fein. 262. Dezelve doodt
dit Gedierte zelf. 265. Hy
is een fcherp Zuur. 266.
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Mülefolhtm. Deszelfs dienft

tegen de Aa:r:beijen. 527.

MLneraalen ofAard- enBerg-
ftoffen. Nieuw Samenftel

of fchikking derzeiven.

389. Verdeeling 391 De
Aarden. 392 K:ey-Ge-
flagt. 393 Zanden. 398.

Mergtl en Kalk -Aarde.

399. Brandbaare Aarden,
of Zwavel Stoffen. 401.

Metaalifche en half Me-
taalifche Aarden 402.
Steenen. 403. Verttetnde

Zaaken. 404.
Monnikskappen tot' een Ge-

neesmiddel aangepreezen.

553-
Moktami(de). ZynBerigt,

aangaande een nieuwe Ma-
nier , om de Bereiding van

Staal, die men Crocus Mar-
tis noemt, te maaken. 267,

enz.

Mont-ET. Zyn Waarneemin-
gen omtrent het broeijen

en verbranden der Wollen
Stoffen , voor dat zy zyn
fchoon gemaakt. 95.

Motten. Middelen om die

te dooden. 17, 20. De
Kamfer -Rook beft. 22.

Op wat tyd van 't Jaar. 23.

Muggen. Middel om ze ge-

makkelyk uit de Landwoo-
ningen te verdryven. 15.

Musschenbroek (wylen

Prof.). Zyn Gevoelen om-
trent de Oorzaak van de
blaauwe Kleur der Lugt.

474. Aant.

Mynen van Steenzout by
Krakaw in Poolen. 277.
Haar diepte. 278: uitge-

ftrektheid. 280. Veelheid
VUL Deel.

van Zout , welke zy uit-

leveren. 284.

N.

ATapellus. Zie Monnikskap*
pen.

Needham (Tj. Zyn Berigt

wegens een Artifkieele

As beft of Pluim -Aluin.

142.

Ntnenhahn (Dr. Kar. Lo-
uewykJ. Zyn Aanmerkin-
gen omtrent de Befchry-

ving van de Spaanlche
Souda en derzelver nut-

tigheid. 405, enz.

Neuswormen in de Paarden.
Middelen daar tegen. 207,

233-

Newton {Proeven uit de
Gezigtkunde van ) nage-

daan en voortgezet. 236J
enz.

Nollet. Zyn Onderzoek
naar de Middelen om het

gebruik van Ys te vervul-

len, wanneer hetzelve ont-

breekt. 101. Zyn Berigt

van eenige Byzonderhc-
den raakende een Oly-
phant, die eenige Jaaren

te Napels heeft geleefd.

253, enz.

O.

O Zieculi Cancrorum.

Kreefts-Oogen.
Oktant (Engelfch) door mid-

del van een Artificieelen

Horizon, tot een algemeen
gebruik bekwaam ge.
maakt. 142, enz.

0'yphant,die eenige Jaaren
K r 4 te
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ie Napels geleefd heeft.

Berigt daar van. 253, enz.

Zyn Gulzigheid. 257:
Hartstogten. 259. Ziekten.

260.

Ovelguun (Dokt. R. Frid.).

Deszelfs Waarneemingen
over 't gebruik en mis-
bruik van de Tabak : de
Kies- of Tandpyn. 120,
enz.

P.

Paarden. Onderzoek naar

cenige Ziekten der/.el-

v'en, afhangefyk van Wor-
men. 196. Voorbeeld daar

van, en Middelen tot Ge-
S neezing aangewend. 204.,

enz.

Paarl op 't Oog. Welk Ge-
brek. 358.

Pad (leevendeï in Steen ge-

vonden. Berigt daar van.

506.

Peezen. Derzel ver Ongevoe-
ligheid blykbaar uit ver-

fcheide Waarneemingen.
181.

Pibrac. Deszelfs Vertoog
over het misbruik der

Hechtingen in de Heel-

konit. 577, enz.

Phh.ip (.Dr.). Zyn Aanmer-
kingen over het inwendig

gebruik van Vergiftige

Kruiden. 544, enz.

Phil (Dr. Jouan) Deszelfs

Berigt wegens een leeven-

de Pad in Steen gevon-

den , enz 506, enz.

Pipf.let. Zyn Waarneeming
omtrent een Buikswond.

535-
Planchon (Dr.). Deszelfs

Vertoog over de fchade-

lykheid van 't Zaad van
Bilfemkruid, in een Voor-
beeld gebleeken. 557, enz.

Piuim-Aluin. Berigt wegens
dcrzelver natuur. 14.2.

Q
uf.snay. Zyn Verband
van een Haazemond.

59i.

R.

Tïocbette Een fyneLevant-xv
fche Potafch , dienüig

om fyn ^Kryftal- Glas te

maaken. 421.
Rcux(Dr.). Zyn Berigt aan-

gaande de zonderlinge uit-

werkingen van den Waa-
fem der Mieren. 262, en?.

Satellieten van Sattimus.

De Theorie van derzel-

ver Omloop bepaald. 40 7.

Schepen. Het regeeren der-

zel ven in de Zeilagie, is

te vooren reeds het On-
derwerp van Ondcrzoc-
kin?e geweeft. 286. Drie
Voorltellen daar omtrent
thans opgelolt , zo veel

mooglyk. 289
Sc[lMl»T( Dr.HrNU.WtLL.).

Deszelfs Befchryving van
de Spaanfche Souda en
derzelver nuttigheid. 405,
enz.

Schorer. Deszelfs Bwrigt,

wegens de Mynen van
Steenzout , die 'er by Kra-

kaw in Poolen zyn. 275.
Schraalheid van het Weer,

in 't Voorjaar 1 763. p. 320.

Schus-



B V A D W
Schuster (Dr. Gottwald).
Zyne Waarneemin^en om-

trent de zekerheid van de

kragt en werking der Ge-

neesmiddelen. 518, enz.

Sel de Seignètte. Manier om
,
dat te maaken. 415. Nut-

tigheid. 440.

Souda (Spaahfche\ Derzel-

ver manier van Bereiding.

400. Onderzoek naar haa.

re aart. 410, enz. Men
kan ze ook van Kali of

Glaskruid.in Duitfchland

groeijende, maaken. 426.

Het onderftrheid van Be-
" reiding geeft het verfchil

der Soorten. 430. Zy ver-

fchilt van de Loog^outen
grootelyks: 435. begaan-
de egter uit Loogzout, dat

met Keuken-Zout en Glas-

Aarde vermengd is. 416,
437. Haar nuttigheid of
gebruik in de Geneeskun-
de is klein -.418,438. groot
in de Bereiding van Zeep :

440. doch
.
allergrootft in

'de Glasmaakkonlt: 441.
als ook in het maaken der
Ultramaryn-Verwe. 44-;.

Spiegel -Kwadrant. Zie Ok-
tant.

Spyze. Voorbeeld van een
langduurige Onthouding
daar 'van in een Vrouws-
perfoon. 123.

Sqiiüla. Derzelver dienft te-

'

gen de Aamborftigheid.

524.
Staal. Bereiding daar van,
genaamd Crocus Martis.

Nieuwe Manier om die te

maaken. 267, enz.

Steengroeven , in Gothland,
befchreeven. 510,

VUL Deel.

Y'Z E"R.

Steenzout. Mynen daar van
byKrakaïü in Poolen. 277.
Manierom het tegraaven.

279 Prys. 281 , 282. Jaar-

lykfe veelheid. 283.

Sferrekundige Tafelen van
Cassini gemaakt en uit-

gegeven. 493.
Stokck (Dr.). De Gevallen

van Geneezingen door de
Cicuta , die van hem voor-
gemeld zyn , ter toets ge-

brag'C. 326, enz. Zyne
Waarneemingen en Voor-
ftellen zyn op den zelfden-

leeft gefchoeid als die van.

Fhiccius, weleer Doktor
teUlm, in Swaben. 548.

Sym'mi-r (Robert). Zyn
Proefneemingen omtrent,

de Elektriciteit van Zy-'

den en Wollen Stoffen,

enz. 67 , enz.

T-

Taal der Geleerden wordt
te weinig gebruikt. 555.

Tabak. Een Afkookze! daar
van is zeer dienftig tegen
de Kiëspyrï. 130.

Tabakrooken. Deszelfsmaa-
tig Gebruik kan nuttig,

131. het onmaatig Gebruik -

zeer fchadelyk voor de
Gezondheid zyn. 132.
Voorbeeld daar van. J35.

Tafel fchuimers (gulzige).
Grappig Middel om hun
hetEeten te beletten. $52.

Tandpyn. Zie Kiespyn.

Touias. Bedenkingen over
zyn Blindheid. 340. De
'Hiftorie dien aangaande
heeft veele zwaarigheden,

350. De Oogkwaal heeft

be-
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beftaan in witte Vlakken
op 't Hoornvlies, genaamd
Albug» of Leucóma. 356.

't Welk uit de Geneezing
blykbaar is. 36J". Doch
zulks maakt de grootfte

zwaarigheid en doet de
geheele Hiftorie verdagt

,

ja byna onmooglyk wor-
den. 365.

U.
Ultramaryn-Verwe wordt

uit de Souda gemaakt.

442.
V.

Vaco8S4IN. Zyn Wanrnee-
ming omtrent een der

Buikswonden. 582.

Vallende Ziekte in een
Paard. 214.

Veranderlykheid (groote)
van het Weer, in 't jaar

1763. Zwaare Vorft en

fterke Droogte in Janua-
ry.162. Ongemeen koude
en fchraale Voor- Zomer
of Mey. 320. Zeer natte

Herfit en zwaare Hitte in

jiuguftus. 480. Byftere

Regenagtigheid van den
Voor-Winter , en zagt

Weer in December. 608.

Verband ( zonderling) voor
de Haazemond. 591.

Vergiftige Kruiden. De Aan
pryzing van derzelver in

wendig Gebruik, tot Ge
neezing van Lighaams
kwaaien , is niets nieuws

545. Voorbeelden van
derzelver Gevaarlykheid

in 't Zaad van Bilfemkruid,

Hyofcyamns: 557. in de
Befiën der Belladona: 565.

in deCicuta of Dolle Ker-
Tel. 573.

Venus. Gefchil over haare
Omwenteling op den As.

489-
in de Zon (Berigt

vanden Uitflagder Obfer-
vatiën op de Verfchyning
van;. 3^5-

Vlooijen iterven door den
Waafem van Kamfer. 10..

Vogel (Rud. Auc). Des-
zelfs Praktikaal Samenftel

der Mineraaien of Aard*
en Bergftoffen 387 , enz.

een Chymiit , vvift

de Zeep weder te ontbin-

den en haar famenftellen-

de deelen van een te fchci-

den. 436.
Vogelen Iterven veelal door

'cingeeven van Kamfer. 2 7.

W.
Water, vier Jaaren lang,

tot Voedze! gebruikt.

125. Schaarsheid van 't

zelve in January 1763, in

Holland, en inzonderheid

te Amlterdam. 163.

Waterloozing. Middelen te-

gen derzelver Gebreken.

539-
Willems (W. A). HetEn-

gelfch Oktant, door mid-
del van een Artificieelen

Horizon , tot een alge-

meen gebruik bekwaam
gemaakt. 142, enz.

Wollen Stoffen. Waarnee-
ming omtrent het broeijen

en verbranden derzelven,

voordauyzyn fchoonge-
maakt. 95.

Wonden. Het Misbruik van
derzelverHechtingen.aan-

getoond in de Buikswon-

den : 579. in die van de

Lip-
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Lippen of Haazemond.

589.
Wormen in 't Gedarmte der

Paarden zyn verfcheider-

ley. 197. Men vindt 'er

ook in de Huid, gelyk in

die der Koeijen. 200. Zelfs

in de Neusgaten of in 't

Hoofd, die doorNiesmid.
delen worden uitgewor-

pen. 207. Men heeft 'er

gevonden op de buitenfte

Oppervlakte der Darmen,
Naaldswyze van gedaan-
te. 214. Zonderlinge in

de Maag , befchreeven.

215. Zy zyn geen vaft te-

ken van Ziekte. 226, Aant.

Middelen daar tegen aan-

gewend. 204, 228, enz.

Y.

Ys. Deszelfs gebrek, tot

verkoeling van Wyn en
andere Dranken , kan ver-

vuld worden door Natuur-
lyke of Konltigc Midde-
len. 102. Door de Fles-

fchen te dompelen onder
Water in Kelders of Put-

ten. 107 : door 't Water,
in een Kom , waar men ze

in dompelt , koelder te

maaken door 'er Zout in

te laaten fmelten. 110. 'e

Armoniak-Zout is beft

daar toe. 111. De Salpe-

ter kan insgelyks gebruikt

worden. 115 Ook kan
het door den Wind ge*

fchicden. 119.

Yzer wordt van een fcherp
Alkali aangetaft en maakt
het Zout, daar in

rookt, bruin. 424.
Vlll. Deel.

uuge-

Z.

Zeewater-Ys levert drink-
baar Water uit. 163.

Zeep(Spaanfche) kan weder
ontbonden worden , in
Olie en Zout. 436. Haar
dienft, inwendig, in twy-
fel getrokken. 440.

Zeilagie der Schepen. Der-
zelver fnelheid hangt af
van de grootte der Zeilen.
290 : van hunne ftand of
fchuinsheid ten opzigt van
den Wind. 296: en ten
opzigt van den Koers, dien
men wil of moet houden.
302. De Voorwaarden te

vinden.waarvan degrootft
mooglyke fnelheid der
Zeilagie afhanglyk is. 307.

Zon. Derzelver afltand van
de Aarde is weinig nader
dan te vooren bepaald,
door de Waarneeming der
Verfchyninge van Venus
in de Zon. 316.

Zonneftraal , in een donkere
Kamer.dooreen holleSpic-
gel teruggekaatft, maakt
een Beeld van veelerley
gekleurde Ringen. 237.
Verandering daar in voor-
komende.door een fchuin-
fc Teiugkaatzing. 240. De
Oorzaak van deeze Ver-
fchynzelen onderzogt.
243, enz.

Zoutkruid. Zie Kali.

Zwyndaflen zyn de Hyana
niet. 47. Zy verfchillen
niet van Hondsdaflen, zo
men aanmerkt, 372.

Zyde (zwarte en witte) ver-
fchilt m
kragt. 77,

lAo^iJd 1°. èl.lb

FEe ?««9

f^ ' m ?

Elektrikaale

84.
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