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V O O R R E D E

V A N D E N’

ZP E R T A L E R.

-m waarvaarwaar"-ave amemeen

Daar de eerste uitgave der vertaling van

BLUM EN BA cH's phyfiologie geheel uitverkocht,

en er nog gedurig navraag naar dezelve was;

wierd de uitgever te rade een tweeden druk

van dit werk op te leggen, en verzocht mij

den zelven met de laatste oorspronkelijke uit

gave te vergelijken, en daarnaar, waar zulks

noodig ware, te verbeteren. Tot mijne eige

ne oefening en tevens om, naar mijne geringe

vermogens, iets tot nut en genoegen mijner

* 2 medg-,

W Boeker
Text-Box
Vorläufiges Digitalisat von geringer Qualität



IV -'s-K:

medeleerlingen in de geneeskundige weten

fchappen mede te werken, nam ik dit werk,

misfchien wat al te voorbarig, op mij; Ndaar

ik fpoedig zag dat ik hier meer, dan het her

zien van eene vroegere vertaling ondernomen
had. g Ieder, die beide de uitgaven in het oor

fpronkelijke kent, weet, hoe veel zij, niet

alleen in enkele ftukken, maar in de geheele

houding des werks verfchillen: zoo zelfs dat

men vele van des fchrijvers gevoelens over aller

belangrijkste onderwerpen in de eerste uitgave

voorgedragen, en met vele bewijsredenen aan

gedrongen, in deze tweede geheel verworpen,

en juist het tegengestelde van het vorige ver

dedigd vindt. Behalve dit is ook de orde der

hoofdstukken geheel veranderd, er is veel bij

gevoegd, ook wel iets afgelaten of anders

voorgedragen. Dit alles maakte het onmoge

lijk bij eene bloote omwerking der oude ver

taling stil te staan, en men wierd dus verpligt

het werk op nieuw te vertalen. Dit is dan

ook de reden, waarom ik de vertaling als

- / mijn



eKe-Kre - v»

mijn werk aan het publiek aanbiede, zonder

daardoor de waarde van den vroegeren arbeid

des verdienstelijken, en te vroeg gestorvenen

woL FF's in twijfel te trekken, of mij met

zulk een man, in dezelfde onderneming, te

willen meten.

* Er is nog iets anders, waarin deze ver

taling van de vorige verfchilt, en waaromtrent

ik mijnen lezeren eenig berigt verschuldigd

ben. Zij zullen hier de aanprijzende voorrede

van den Hoogleeraar Fo RSTE N voor den eer

ften druk geplaatst, misfen, en tevens eenige

bijvoegfels van den hoogduitschen Vertaler

J. EYE REL hier weggelaten vinden. Dit laat

fte zal niet veel verfchooning behoeven. Het

meeste, wat deze weinige bijvoegfels behels

den, zoude, in den tegenwoordigen staat der

wetenfchap, achter een werk, dat niet dan

grondbeginselen bevat, en slechts voor eerst

beginnenden gefchreven is, juist geen best fi

guur maken. Iets, dat met den geest van

* 3 het
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het werk meer inftemde, in derzelver plaats

te leveren, lieten mijne krachten niet toe.

En waarom zouden wij ook een boek, het

welk tot een leiddraad strekken moet van eige

ne overdenkingen, en eigene oefening, dat

ons slechts, kortelijk met den omvang der

wetenschap moet bekend maken, beladen met

de nadere verklaring, toetsing of wederleg

ging van enkele stellingen, welke dikwijls

slechts aan derzelver schrijver belangrijk voor

komen ?

Zoo weinig zwarigheid ik er van gemaakt

hebbe, om E YER EL's werk achterwege te la

ten; zoo ongaarne late ik zelf de voorrede

van wijlen mijn geachten leermeester, Fo RS

TEN hier af. Velen mogt het lezen van de

zelve nog den naam en de verdiensten herin

nerd hebben van een man, die reeds in zijne

vroege jeugd met de geheimen der mensche

lijke natuur bekend was, en die dus alle regt

had, om door zijn oordeel, den aandacht van

het

,

&

&

&
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het publiek op het werk van den Göttingfche

Hoogleeraar te vestigen. Maar gelukkig be

hoeft de naam van FoRS TE N zulke middelen

niet om te blijven leven, en alhoewel het stuk

zelf vele wetenswaardige zaken bevat, wierd

het echter meest tot aanprijzing van dit werk

gefehreven, en betrof de toenmalige vertaling.

Het voegde dus minder voor mijn arbeid,

en voor een gefchrift, dat ook bij ons te lan

de reeds zoo algemeen bekend en geacht is.

Dit een en ander zal, zoo ik meene, ge

noeg zijn om den lezer ten aanzien der ge

maakte veranderingen met opzigt van de form

dezes boeks, te vreden te stellen. Moge ik

op even goede gronden deze zelfde verwach

ting, ten opzigte mijner vertaling kunnen voe

den. Veel wilde ik wel ter verontschuldiging

der gebreken zeggen, die er in voorkomen,

indien ik niet al te wel overtuigd was, dat

dat alles weinig gehoor en geloof zoude vin

den. Men beschouwe mijn arbeid als eene

r- , * 4 eerfte
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eerste poging om iets te leveren, waardoor ik

nuttig kan wezen. Het gene in deze ruwe

proeve ontbreekt, moge eene verdere oefening,

een aanhoudende vlijt, in vervolg van tijd ,

welligt beter geven. Mijn voornaam oogmerk

met het bewerken, en uitgeven dezer vertaling

was, naar mijne vermogens, iets bij te dragen

ter verdere verspreiding van een boek, waar

van ook zij, die zich op het aanleeren der

heelkunst toeleggen, en met de Latijnfche taal

doorgaans onbekend zijn, veel nuts fchijnen

te trekken. Indien ik dezen hiermede waarlijk

van eenigen dienst ben geweest, dan zal ik

mijne aangewendene moeite rijkelijk beloond

vinden.

U T R E c H T,

den 29 November, "

1 8 o 7,

t,

VOOR



V O O R R E D E

V A NV D EN

S C H R 7" V E R

V O O R

DEN EERSTEN DRUK,

--------------- -----

1De zelfde redenen, welke eertijds BoER

HAAvE, en daarna HALLER tot het uitgeven

van korte begrippen der natuurkunde van den

mensch hebben aangezet, hebben ook den

fchrijver van dit werk daartoe bewogen.

De eerste beweerde (*): dat een leeraar

meer nut fticht door de verklaring zijner eigene

denkbeelden, dan indien hij zich voorneemt, het

werk

(*) Inftitut. Med. Leid. 1727. in de voorrede. 4
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werk van een ander uit te leggen; in het eerfte

geval is het onderwijs duidelijker en de voordragt

meestal levendiger enz. De laatste zeide (*),

dat, alhoewel hij te voren het werk van BoER

HAAvE in zijne lesfen gevolgd was, hij daarna

echter zich een eigen leiddraad verkoren had, wijl

na BoERHAAvE's tijd de ontleedkunde zoo zeer

was verrijkt geworden, dat zij zich zelve niet

meer geleek.

Het gene HALLER toen van de ontleed

kunde zeide, geldt nu en nog veel meer van

de phyftologie zelve. Iets, hetwelk ik vertrou

we dat niemand ontkennen zal, die flechts de

gewigtigste leerstukken dezer wetenschap na

denkt, bij voorb., dat, hetwelk over het

voornaamste nut der ademhaling, en over de

dierlijke warmte loopt, voorts het leerstuk,

der fpijsvertering, dat van de ware natuur en

Wer'
- - n

* * * - --

(*) Prin. lin. Pkyfiol, Gott. 1747. in de voorrede.

,”
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werking der gal, van het voorteelingswerk,

en diergelijke meer.

Men moet het dus minder aan den fchrij

ver dan wel aan de eeuw, waarin hij leeft,

dank weten, indien hij, na zoo vele Vermeer

deringen, als de natuurkunde van den mensch

in de laatste tijden bekomen heeft, iets beters,

iets meer met de natuur overeenkomstig, in

deze grondbeginselen heeft kunnen leveren,

dan het zijnen verdienstelijken voorgangeren

vergund wierd.

Ervaren lezers zullen echter ook ligt dat

gene herkennen, wat hij van zijn eigen voor

raad hier en daar heeft pogen bij te dragen,

het zij het dan nieuwe waarnemingen en ver

klaringen zijn, of wel oude, maar op eene

andere wijze voorgedragen, dan tot nog toe

geschied was. Vooral zal men dit ligt kunnen

zien uit de aanteekeningen aan den voet der

bladzijden, waarin hij fommigen dier onder

- wer
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werpen wat meer heeft uit een gezet, dan dit

de korte draad V** het werk zelf zoude ge

doogd hebben

- - w

*.

, ook heeft hij zich veel moeite gegeven

ien der fchikking en des verbands van

e werkje, en gezorgd, dat de hoofd

ten aa11Z

het geheel

ftukken in een natuurlijk verband stonden, en

elkanderen als van zelfs opvolgden, het eene

uit het ander fcheen voort te vloeijen, enz.

- , Hij heeft voorts geen onnutte ballast van

fchrijvers aangehaald, maar een uitgezochte

lijst van dezelve opgegeven, waarin hij op de

volgende wijze is te werk gegaan, dat hij

eerst, voor eerstbeginnenden de voornaamste

heeft aangewezen, en juist niet zulke, die

bij ieder een bekend zijn, maar die wel het

meest, welke bijzondere gedeelten der weten

fchap wat zorgvuldiger en met opzet in bij

zondere fchriften behandeld hebben - maar dat

hij ten tweede ook hier en daar min bezochte ,

bron

:
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bronnen heeft aan de hand gedaan, uit an

dere wetenschappen, buiten de geneeskunde,

welke zo als het hem voorkwam, men tot hier

toe, nog niet genoeg naar derzelver waarde

in de beoefening der phyftologie gebruikt had.

Hij heeft bij de beschrijving der deelen

van het menfchelijk ligchaam de beste afbeel

dingen aangehaald, en onder deze het meest

de platen van E Us T Ac HI Us; daar hij met

regt wenscht dat de uitgave dezer platen,

welke A LB 1 NUs bezorgd heeft, als het vol

ledigste, en volkomenfte werk in zijne foort,

of liever als een fchat, die men niet genoeg

aan kan prijzen in de handen van allen is, die

zich op de geneeskunde toeleggen.

Een en andere afbeelding heeft hij er

zelf bijgevoegd van zulke deelen namelijk,

waarvan men er of geene of niet zulke in het

werk van EU sTA cHIUs vindt. Zijn groot

oogmerk eindelijk is over het algemeen ge

Y

Weest,
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weest, om gegronde, korte, en gemakkelijke

beginfelen voor te dragen voor eene weten

fchap, boven welke er geene aangenamer niet

alleen, maar ook bijna geene gewigtiger en nut

tiger in den geheelen omvang der geneeskunde

gevonden wordt, indien ten minste de woor

den van den onsterfelijken GALE NUs aan het

hoofd van zijn boek over de geneeswijze (de

methodo medendi) geplaatst, waarheid behelzen,

gelijk zij in allen opzigte doen: ,, eene ziekte,”

zegt hij, , is grooter, naar mate zij meer van

, den natuurlijken toeftand afwijkt, - hoeveel

, zij nu daarvan afwijkt, kan hij alleen weten,

’, die de natuurlijke gefieltenis des menfchen gron

, dig kent.” *

VOOR



V O O R R E D E

S C H R 7" V E R

V O O R.

DEN TwEEDEN DRUK.

Zoo dikmaals mij de boekverkopers gelegen

heid gaven eene nieuwe uitgave van deze of

gene mijner letteroefeningen te bezorgen, heb ik

dezelve daarom met te meerder vreugde aan

gegrepen, omdat dit mij in de gewenschte

mogelijkheid stelde om het gene onopletten

heid in de vorige had ingebragt, of wat de

beperktheid onzer vermogens niet geheel had

kunnen keeren, te verbeteren: het een en

ander bij te voegen, of te veranderen: in een

woord om mijne harfenvrucht, zoo veel ik

kon, netter en fierlijker voor den dag te doen

komen

Deze
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Deze gezindheid en deze pogingen wier

den, toen ik deze nieuwe uitgave mijner grond

beginfelen der natuurkunde van den mensch

gereed maakte, nog versterkt zoo door het

gewigt der wetenschap, als door de toejui

ching, waarmede de vorige ontvangen was.

Zoo als dit behalve meer andere dingen, de

vertaling van dezelve in de Hoog- en Neder

duitfche en Rusfiefche talen getuigen kan.

Daarom heb ik dan ook getracht deze uitgave

niet zoo zeer in het getal der bladzijden, als

wel met zeer vele en verfchillende zaken te

vermeerderen, de orde der hoofdstukken na

tuurlijker en het geheele boek voor den eerst

beginnenden zoo nuttig mogelijk te maken.

Het grootste gedeelte dezer bladen lag,

voor een jaar, en meer, reeds afgedrukt. Hier

van meende ik mijne lezers te moeten verwitti

gen, op dat zij niet misschien de namen van

fommige der nieuwste fchrijvers over ons on

derwerp hier te vergeefs mogten verwachten.

29 Sept. 1797.
-

INHOUD
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MET LEVEND MENSCHELIJK LIGCHAAM

IN HET ALGEMEEN,

$. 1.

/ -

In het levend menschelijk ligchaam, als een be

werktuigd ligchaam van eene bijzondere foort be

schouwd, komen drie dingen ter overweging

voor (a) : - namelijk de vochten, die het op

levert, vervolgens het weeffel der vaste dee

- len

(*) Zoo sprak reeds voor lang de Schrijver van het

werk, dat gewoonlijk onder de fchriften van HIPPocRATE*

gesteld wordt, over de heerfchende ziekten; VI. Sect.

3. $. 19. ,, Men moet de ligchamen, welke bevatten, of

, welke bevat worden, of welke in ons door een zekeren

, aandrift bewogen worden, beschouwen." Deze beken

de plaats gaf gelegenheid tot een uitnemend werk van

ABRAHAM xAAU soERHAAvE, onder den tijtel: Impetum fa

ciens, dictum HIPPocRAT1, per corpus confentiens, Lugd. B

1745, 8vos - - -

A
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len, waarin die vochten vervat zijn, en eindelijk

en wel voornamelijk de levenskrachten, waardoor

de vaste deelen worden opgewekt, om de prikke

lingen der vochten optenemen, dezelve voorttedrij

ven, en vele andere bewegingen te verrigten. En ge

lijk deze laatste, over het geheel genomen, de eigen

dommelijkheid van het bewerktuigd ligchaam uit

maken, zoo zijn zij ook van zeer verschillenden

rang; dewijl fommige den dieren met de plan

ten gemeen, andere daaren tegen alleen den

laatsten eigen zijn, en met derzelver zielsver

mogens in eene naauwe betrekking staan.

- S. 2.

Schoon deze drie dingen wezenlijk van el

kander onderscheiden zijn, en daarom hier ook

ieder afzonderlijk worden opgenoemd , zijn zij

echter in het levend ligchaam, waarvan ook de

natuurkunde van den mensch alleen handelt, door

zulk een naauwen band vereenigd, dat men bijna

onmogelijk zich het een zonder het ander voor

den geest kan stellen.

Want hoewel de stof, waaruit ons ligchaam

bestaat, in haren eersten oorsprong eene vloeij

ftof zij, is dezelve echter van de natuur zoo

gevormd, dat zij ligtelijk tot eene vaste zelf

ftandigheid wordt. De vaste deelen daarentegen,

welke uit die vochten ontstaan, zijn vol

van vloeibare grondstoffen van meer dan eene
w - foort,
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\

foort, zoo wel vochten, als bestendig zamenpers-

bare, welke men luchtvormige noemt. Eindelijk

kan men, zoo ik mij niet bedriege, in het le

vend ligchaam naauwelijks één vezeltje noemen,

dat van levenskracht ontbloot zoude zijn.

$. 3.

Van deze drie dingen gaan wij nu afzonder

lijk handelen, en wel vooreerst van de stof,

welke de vochten, zoo als wij gezegd hebben,

opleveren, die zoo wel het eerstgevormde, als

verre weg het grootste deel van ons ligchaamt

zijn (b). -

(b) cHR. ANDR. Koch, De proportione folidorum ad fluide

in corpore humana. Gotting. 1737. 4to. -

&?
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T w E E DE A F DE EL IN G

o v E R

: DE vocHTEN VAN HET LIGCHAAM mN HET

ALGEMEEN EN HET BLOED lN HET

BIJZONDER

$. 4.

Gevoegelijk fchijnen alle vochten, welke ons

ligehaam bevat , tot drie klassen gebragt te

kunnen worden.

A.) Vooreerst de raauwe vochten, zoo als

men ze noemt, waartoe voornamelijk de gijl be

hoort, welke, in de zoo genaamde eerste wegen

bevat, in bloed moet veranderd worden; en te

vens die vochten, welke door de uitwendige op-

pervlakte des ligchaams ingezogen , maar het

bloed worden gevoerd:

B.) het bloed zelf:

C.) eindelijk het van het bloed afgeschei

den vocht, hetwelk of, gelijk de pis, onbruik

baar, en een bloot uitwerpfel, of tot bijzondere

diensten geschikt is, dit laatste wederom blijft

altijd een vocht, gelijk de gal, of is, even als

het beenfap, en andere fappen, welke ter vor

ming der vaste deelen dienen, van de natuur

geschikt om vaste zelfstandigheid te wor
dem.

3- s

\
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$. 5. -

Elders zal er gelegenheid zijn over de eerste

en derde dezer hoofdverdeelingen te fpreken;

wanneer wij tot de gijlmaking, tot de afschei

ding, en tot andere werkingen zullen gekomen

zijn, waartoe elk bijzonder vocht behoort. -

Laat ons nu over het bloed handelen (het welk

men vaststelt, dat in een volwassen en welge

vormd mensch omtrend een vijfde deel der

geheele zwaarte bedraagt.) Voorzeker het eerste

en voornaamste onder de vochten, namelijk het

middel ter omvoering dier grondstoffen, welke

men zuur- en koolstof noemt, en die zoo lang

het leven duurt , , bestendig moeten veranderd

worden. Waardoor voorts het ligchaam gevoed

wordt, en dat met regt als het ware de verza

melplaas der overige vochten mag genoemd wor

den; dewijl de gijl in bloed veranderd, en uit

het bloed alle de overige vochten tot één toe,

afgezonderd worden en ontspringen. Dat , wat

meer is, wanneer men eenige weinige, volstrekt

bloedelooze deelen des ligchaams, gelijk bij voorb.

de opperhuid, het fpinragsvlies, het schaaps

vlies enz. alsmede het verglaas der tanden, het

ligchaam van de lens Cryftallina enz. uitzondert,

door het overig weeffel des ligchaams zich wijd

en zijd verspreidt, echter in verschillende hoe

veelheid, naar mate van het verschil der gelijk

Soortige deelen. Z00 verdeelt het zich bij voorb.
„’

-

A 3 *- VA
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in groote hoeveelheid in het vleesch der fpieren,

en de afscheidingsingewanden, in zeer geringe

daarentegen in de pezen en kraakbeenen,

S. 6,

Het bloed is een vocht van eene bijzondere

foort, het heeft eene bekende kleur, is zout

achtig, walgelijk van fmaak, teekent op de fchaal

van FAHRENHEIT 96°, warmte, en is op het gevoel

lijmerig. Deszelfs betrekkelijke zwaarte staat,

fchoon in verschillende menfchen verschillend,

gemeenelijk tot die van 't water, als IC5o tot

ICOO. Vers uit des ader van een levend mensch

gelaten levert het voornamelijk de volgende

verschijnselen op (c);

$, 7,

Vooreerst stijgt er, vooral zoolang het

bloed nog warm is, een waasfem uit

hetzelve op , welke men tegenwoordig dierlijk

gas (d) noemt, en waaromtrend men leert, dat

het

(c) Jo. MART. BUTT, De fpontanea fanguinis feparatio.

me. Lugd. Bat. 176o. 8vo. recuf in sANDIFoRT1 Thefauri

Vol. II.

Jo. N. L, BADER, Experimenta circa fanguinem. Argent.

1788. 8vo.

(d) - Dat de grondstoffen , waar uit de luchtformige

vloeistoffen bestaan, ook in het bloed zijn , behoeft

- IQ33U!"
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het behalve uit het oplossend middel, de warm

te-ftof, uit water- en kool-ftof bestaat.

Deze waasfem vloeit, in eene klok opgevan

gen, even als dauw, in droppels bijeen, welke

waterachtig maar kennelijk zijn aan eene falpe

terachtige eigenaardige lucht, sterker in het

bloed van vleeschetende dieren, en welke men

naar waarheid dierlijk noemen mag. Van dit wa

terachtig vocht blijft ook veel vermengd met de

overige bestanddeelen van het bloed, waar van

wij nog gewag zullen maken.

\ S. 8.

Ondertusschen, en terwijl door het afgaan

der warmteftof, het bloed in cene kom vervat,

tO

naauwelijks herinnerd te worden , maar dat er zich in

hetzelve, in den gezonden mensch, geen enkel gas, in

deszelfs zamenpersbaren toestand in bevindt (dat eene

dwaling van zoo vele Natuurkundigen geweest is) daar van

ben ik zoo veel te zekerder overtuigd ; dewijl ik door

proeven, in andere zoogende dieren, in het jaar 1782.

genomen, geleerd heb, hoe eene zeer geringe hoeveelheid

van de zuiverste lucht, door middel der inftuiting in de

strotader van een dier gebragt, de hevigste toevallen ver

wekte, bij voorb. hartkloppingen, slaapzugt, stuipen, en

zoo de hoeveelheid wat grooter was, den dood zelven -

aanbragt. Hier over heb ik breeder gehandeld, in Med.

Bibl. Vol. I, pag. 177.

A 4
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A*

tot 78°, op de fchaal van FAHR. verkoeld is, be

gint het zich in twee deelen te scheiden. Eerst

gaat het tot een stremfel over, uit welks op

pervlakte spoedig van alle kanten een geelachtig,

naar het rood trekkend, vocht uitzweet , het

welk men de wei van het bloed noemt. Hoe

meer door tijdsverloop van deze wei uitzweet,

des te meer krimpt het lijmachtig ftremfel in en

wordt minder. Dit laatste noemt men het dikke,

ook wel om eenige gelijkheid en ten opzigte

van de kleur en ten opzigte van het lellig fa

menftel, de bloedlever , of de moederkoek, cn

omdat het van de wei omgeven, daarin drijft,

het eiland. - -

$. 9.

- Deze lijmachtige koek gaat door eene ge

makkelijke handgreep, namelijk door fchudden,

of een dikwijls herhaald afwasfchen, op nieuw

in twee deelen over, namelijk in het roode

deel, waarvan het geheele bloed zijn purpere

kleur had ontleend, en dat door de afwasfching

gescheiden wordt van de lympha, het ander en

vaster deel, dat men daarom ook de baffs van

het stremsel noemt. Dat het roodachtig deel hier

mede inniger verbonden is, dan met het dikke,

blijkt reeds daaruit, dat het niet, zonder het aan

wenden van eenig geweld, van die bafis afgaat.

Intusschen wordt door die afzondering van het

rood
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roodachtig deel de lijmpha, van hetzelve beroofd,

hoe langer hoe bleeker, tot dat zij eindelijk een

wit en vrij taai ftremfel gelijkt,

S. Io, - ar

Dit zijn, behalve het waterachtig vocht ,

zoo als wij het genoemd hebben, de drie voor

naamfte bestanddeelen van het bloed, waar over

wij nu een weinig naauwkeuriger moeten hande

len, de wei namelijk, het roodachtig deel, en de

lijmpha. welke evenwel, zoolang zij geheel onbe

dorven, en van hunne natuurlijke warmte door

trokken zijn, naauw vermengd, een gelijk en een

vormig vocht zamenstellen , maar in onderlinge

evenredigheid ongeloofelijk veel verschillen; I13ldll'

het menigvuldig verschil van jaren, temperament,

voedzel, en andere diergelijke omstandigheden ,

welke de gezondheid van elk bijzonder mensch

uitmaken. -

S. II.

De wei is een vocht van eene bijzondere

foort, en geeft aan het geheele bloed meest zijne

Iijmerigheid. Men kan dezelve weër ge

makkelijk in velerhande bestanddeelen scheiden.

Want, zoo dc wei aan eene warmte van 150°. op

de fchaal van FAHR. bloot wordt gesteld, gaat

een gedeelte van dezelve in een wit lillig strem

A 5 fel
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fel over, gelijk aan eiwit (e): het overige levert

behalve een deel reeds zoo dikwijls genoemd wa

terachtig vocht, een troebcl vocht van lijmach

tigen aard, het welk men bij timmermanslijm

kan vergelijken, en dat door koud worden in een

lillend ftremfel overgaat. De wei bevat ook bo

ven de overige bestanddeelen van het bloed eene

aanmerkelijke hoeveelheid foda (of mijnstoffelijk

loogzout.)

S. 12.

Een ander bestanddeel van het bloed is het

roodachtig deel, hetwelk veel bijzonders in zijne

kleur en de gedaante zijner deeltjes vertoont.

Immers het bestaat uit bolletjes, in versch

blocd bestendig van dezelfde gedaante, en van

eene gelijkmatige grootte, welke men beweert,

dat omtrent ,,s duim in de middellijn is. Over

hunne gedaante heeft men getwist ; zij schijnt

evenwel eenvoudiger te zijn, dan mannen van

een beroemden naam dezelve hebben Opgege

ven. Want ik heb niets, dan een purper lijm in

de gedaante van bolletjes gezien, noch de bol

ronde gedaante, welke fommige waarnemers hen

toekenncn, ooit kunnen. Waarnemen.

Ook

(e) e ou röNER, De albuminis ovorum, et feri fangui

als convenientia. Leipf. 1754. 4to. -
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Ook heeft men gezegd, dat zij hunne gedaan

te veranderen, wanneer zij door een vaatje van

zeer geringe wijdte heen moeten; dat zij dan van

rond, langwerpigrond worden, en naderhand,

wanneer zij in een ruimer vat komen, hunne vo

rige gedaante weêr aannemen (f). Schoon ik dit

niet wil ontkennen; meene ik echter, dat zulks

niet tot hunne stille beweging in een gezond

mensch behoort, maar door eene krampachtige

zamentrekking der kleinste vaatjes wordt te weeg

gebragt. De bolronde gedaante zelve is niet, dan

in een levend dier of ten minste in vers gela

ten bloed te zien, want kort daarna, onttrekt

zij zich aan het oog, en de bolletjes vloeijen in

eene gedaanteloozen lijmachtigen klomp zamen. -

S. I3.

Derzelver kleur is rood, zelfs fchijnt van deze

bolletjes de roode kleur van het bloed zelf te

moeten worden afgeleid. Intusschen is hare

donkerheid zeer verschillend ; zeker is dezelve

bij flecht gevoede dieren, of bij zulke, welke

zware bloedstortingen ondergaan hebben, bleeker,

De kleur van het verzuurstofd (zoogenaamd flaga

der

(f) G, cHR. REIcHEL , De fanguine, ejusque motu expe

vinenta. Lipf. 1767. 4to. pag. 27. fig III, gg

\,
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derlijk) (g) bloed of van dat, het welk aan de lucht

voornamelijk aan verzuurstofde lucht is blootge

fteld geweest, is helderder, die van het ver

koolstofde, (gewoonlijk aderlijke) of in verkool

ftofde of verwaterstofde lucht gehoudene (h) is

donkerder. De oorzaak der roode kleur moet

waarschijnlijk in de ijzerkalk, (verzuurftofd ijzer)

gesteld. Worden, schoon deczelfs hoeveelheid ge

Ting,

-

- -

(g) schoon ik er zeer verre af ben met fommigen jeu

kerig te wezen, om de kunstwoorden te vernieuwen en

te veranderen ; meene ik evenwel, dat men in de plaats

van de gewone benamingen van het bloed, flagaderlijk en

aderlijk, die van verzuurftofd en verkoolftofd stellen moet ;

en wel daarom , dewijl juist dat bloed, het welk men

flagaderlijk noemt, ook in fommige bloedvaten bevat is,

welke men voor aderen houdt, gelijk de longaderen en

navelstrengader; daar in tegendeel, de long - en navel

ftreng - flagaderen bloed voeren, dat men doorgaans ader

lijk noemt, zoo vloeit in de aderen van het vaatrijk vlies

van het bebroedde ei flagaderlijk, in de flagaderen, ader

dijk bloed,

(h) Vergelijk met andere beneden (in de Afd. over de

ademhaling) aan te halen. Schrijvers CHR, GIRTANNER, in

Journal de phyfique. Aug. 179o.

roURcRoY, Annales de Chimie T. VII.

HAssENFRATz. Ibid. Tom-IX.

J FERD. H. AUTENRIFTH, Experimenta et Ohfervata defan

guins, praesipue vensfa. Stuttg- 1792. 4to. :

-
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ring zij, ja de schrijvers in de bepaling dier hoe

veelheid onbegrijpelijk veel verschillen (i).

- $. 14.

Nog doet zich het laatste der voornaamste be

standdeelen, waaruit de bloedmasfe is zamenge

steld, aan onze beschouwing op, te weten de

plastiefche lympha (eertijds te onregt met de wei

verward), welke fommigen ook de grondstof(bafis)

van den bloedkoek, anderen het lijmachtig deel,

anderen den bloedvezel, of de vezelachtige stof,

anderen weér anders noemen, en waarvan men

voorgeeft, dat, even als van den wrongel der

melk, en het meel- lijm, voornamelijk kool- en

ftikstof de bestanddeelen uitmaken,

$ 15,

Zij wordt met regt daarom plastiesch ge

naamd, omdat zij die voorname lijmachtige stof

oplevert, waaruit het weefsel dat men gewoon

lijk het celwijsweefel noemt, en dat de grond

ftof van het geheele ligchaam uitmaakt, het naast

ontstaat: waaruit het ligchaam gedurende het

geheele leven gevoed, de letsels, hetzelve door

- WOIl

(i) Zoo felde MEN GH1NUs derzelver evenredigheid

tot de geheele bloedmasfe = 1:11o. RHades daarentegen,

fomtijds = 1:427, en in andere proeven = 1:503. enz,

-
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wonden en breuken aangebragt, door de ver

wonderlijke hernieuwingskracht geheeld, de ope

ningen der grootere bloedvaten, bij doorfirijding

van dezelve, gestopt, en andere diergelijke ftrem

fels, welke de ontsteking gewoonlijk vergezel

len (k), gevormd worden, en dus zelfs die

merkwaardige membrana caduca, waardoor voor

de pas ontvangen vrucht, in de pas bevruchte

baarmoeder, nog door het vuur der teeldrift

aangestoken, het eenige, waaraan zij zich hech

ten kan, bereid wordt.

S. 16.

Dit tot, dus verre over de bestanddeelen en

den aard van het bloed, het eerste en voornaam

fte vocht in de dierlijke huishouding. Want voor

eerst is het voor het hart een prikkel, die deszelfs

Za

(k) Hier toe behooren, in het algemeen, de zooge

noemde fchijnvliezen, welke gewoonlijk uit ontstoken in

gewanden uitzweten en dezelve overdekken, gelijk bij

voorb. de banden waar door men nu en dan, ten gevolge

van eene ontsteking der longen, dezelve aan het borst

vlies gehecht ziet, en de buisvormige rokjes, waarmede in

de angina membranacea de longpijpen worden bekleed, zoo

wel als die vliezen, welke men gemakkelijk door kunst

maken kan, (door versch bloed met een stokje te klop

pen) en, naar derzelver uitvinder, Ruyschiaanfche vliezen

genoemd heeft. -
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zamcntrekking verwekt. Vervolgens wordt door

middel van hetzelve van den eenen kant de

zuurstof van alle kanten door het geheele ligchaam

verdeelt, van den anderen de koolstof van daar,

naar alle de zuiverende werktuigen vervoert, en

bij gelegenheid van deze verandering de dierlijke

warmte onderhouden. Het verschaft hierbij den

vasten deelen eerst de stof, waaruit zij ontstaan

en daarna, zoolang zij leven, het voedsel. En

uit hetzelve eindelijk worden behalve de raauwe

vochten, waarvan wij gesproken hebben , alle

andere, welke er zijn, afgescheiden. Van dit

zoo veelvuldig gewigt en nut van den bloedstroom

- zullen wij hier endaar ter zijner plaatse opzet

telijk moeten handelen.

(:)
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DE vASTE DEELEN DES MENSCHELIJKEN LIGCHAAMs,

IN HET ALGEMEEN, EN IN HET BIJZONDER

OVER HET SL IJ M WEEFSE L.

$. 17.

De vaste deelen (l) komen uit de vochten voort,

zoodat in het eerste geleiachtig beginfel van de

vrucht, de vaste deelen elk op zijne plaats ont

ftaan, onderling in trappen (m) van vastheid

oneindig verscheiden, van zeer zachte en bijna

papperige af, zoo als de mergachtige zelfstandig

heid der hersenen, tot de allerhardste, gelijk het

verglaas van de tandkroonen. -

S. 18.

Alle deze vaste deelen hebben, behalve eene

geleiachtig, en lijmachtig, ook een aardachtig

bestanddeel, en wel voornamelijk kalkaarde, met

phosphorzuur vereenigd, waarom dezelve phos

phor

(l) HIER. DAv. aAURIr, Spec. exhibens ideam generalem

Jolidarum C. H. partium Lugd. Bat. 1745 4to.

(m) ARR. KAAu noERHAAve, De cohaeflone folidorum in

corpore animali. In Nov. comm, ac Petropol. Tom. IV,

'
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phorzure kalk heet. Hiervan is het grootste aan

deel in de beenderen, voornamelijk, in een

meer gevorderden ouderdom aanwezig; daar inte

gendeel het teder ligchaam, in de kindfche jaren,

van geleiachtige stoffen vol is. -

- S. 19:

Ten opzigte van deszelfs weefel vertoont

het grootste gedeelte van ons ligchaam een ve

zelachtig zamenstel, uit min of meer evenwijdi

ge draadjes bestaande. Dit kan men in de beende

ren zien, voornamelijk van de ongeboren vrucht,

voorts in het fpierenvleesch, in de pezen, ban

den, peesachtige uitfpanfels en in fommige vliezen,

als het harde ylies der liersenen, enz.
&

$. 2Ö. -

Andere deelen hebben een, van dit verschil

lend, weeffel; zoo dat men niets vezelachtigs

in dezelve ontdekken kan. Zij hebben een ander,

eigenaardig zamenstel, dat men in het Grieksch

parenchyma noemt, en in elk ingewand, bijzonder in

elk afzonderend, anders is. Het is bij voorb. an

ders in de nieren, in de lever, in de herse

hen, enz,

S. 21, -

Maar tusschen alle deze foorten van weefs

fel, het zij zij tot den vezel, of tot een bijzonder -

B biº
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parenchyma behooren, is een zeker gemeenschap

pelijk flijmweeffel (n) ingevlochten, het welk ge

woonlijk, schoon min naauwkeurig, het celweef

fcl heet, dewijl het veel meer een aaneengehegt,

en effen, taai , handelbaar , halfdoorschijnend,

lijmachtig uitfpanfel gelijkt (o), dat onder de eer

fte en merkwaardigste bestanddeelen van ons lig

chaam moet gerangschikt worden.

S. 22.

Want vooreerst bestaan vele vaste deelen van

ons ligchaam geheel en al uit zulk een verdikt

weeffel. Hiertoe behooren bij voorb. de meeste

vliezen en kraakbeenderen, welke men door eene

langdurige verrotting weer in een losfer flijmweef

fel ontbinden kan. Anderen is het zoo naauw

ingeweven, dat het, als het ware, de kas, en

fteun der overige bestanddeelen is. Zoo beston

den , bij voorbeeld de hardste beenderen, eerst

uit eene kraakbeenachtige zelftandigheid, wel

ke zelve een opeengepakt flijmweeffel was; nader

hand wierd dit door bijkomst van het beenfap

tot een losser celweefsel verwijderd, en door dit

been

v, -

(n) DAv. cHR: scHovINGER, (praef. HALLEao) De telae

sellulofae in C. H. dignitate. 1748. 4to.

(o) casF. FR. woLFF, In Nov. act. ac. Petropol. T. VI

pag. 259
t. 4

**
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beenfap zelf, als het ware, bezwangerd. Ja

zelfs schijnt dit weeffel naauwelijks in eenig vast

deel van ons ligchaam te ontbreken , wanneer

men de uitwendige bekleedfelen, te weten, de

opperhuid met de nagels en haren uitzondert,

als mede het verglaas der tanden; het is mij toch

niet mogen gebeuren, daar in iets, aan dit weef

fel gelijkend, door de werking van een sterk zuur

te ontdekken.

$. 23.

Voorts ligt het, even als een affchutfel, tus

fchen elkander aanrakende deelen, bijzonder, tus

fchen de spieren en vliezen, anderen, voorname

lijk de vaten en fpieren, strekt het tot een steun,

door dien het dezelve omringt. In het algemeen

vormt het een zekere algemeene band, waar

door en alle deelen, en elk deel in het bijzonder,

met de naburigen vereenigd worden,

$. 24.

Hier uit vloeijen van zelfs twee gevolgen

VOOrt:

Vooreerst, dat dit slijm-, of celweeffel, het

geheele zamenftel des ligchaams in zoo verre ten

grond ligt, dat, als men zich alles, wat, behalve

het celweeffel, in het ligchaam overblijft, alsweg

genomen, en het geheele celweefsel in zijne

plaats overig blijvend kon verbeelden, als dan

B 2. niet
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niettemin de gedaante van het geheele ligchaam

en alle deszelfs deelen de zelfde zou blijven.

Ten tweede: dat door middel van dit cel

weeffel, als grondslag des ligchaams beschouwd,

tusschen alle deelen van hetzelve een band, en

een zekere doorgang is, fchoon ze, voor het overige,

van nature ten hoogste verschillen, of ook, in

ligging van elkander zeer verwijderd zijn. Iets,

dat zoo wel ter wegneming der WOOrdentwisten

over de zamenvoeging der vliezen, als ter ver

klaring van vele verschijnferen in den zieken toe

stand, verdient te Worden opgemerkt.

- - $ 25.

Gelijk nu dit flijmweeffel de meeste vaste deelen

doet ontstaan en denzelven ten grondslag verstrekt,

zoo is het zelf zijn oorsprong aan het lijmpha

tiesch bestanddeel des bloeds, zoo als wij dit

genoemd hebben, verschuldigd. Dit toch heb ik,
A. - - - r

uitgezweet uit de longen van lijders aan long

ontstekingen, zien overgaan in zulk een weeffel,

hetwelk fpoedig fchijnvliezen voortbrengt, en de

Jongen aan de longenzak gewoonlijk vasthecht.

- $ 26.

Dit zij in het algemeen over de natuur en het

gewigt van het slijmweeffel genoeg gezegd. Nu

nog iets over eene en andere verscheidenheid,

welke er in voorkomt.

-

-

Ea
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- -

En wel vooreerst is deszelfs hardheid niet

overal dezelfde.

Want in het algemeen, fchijnt, het overige

gelijk gesteld, het menfchelijk ligchaam het te

derfte celwijsweefsel te hebben ; wanneer men

het zelve met dat der overige dieren vergelijkt.

Ja, indien ik mij niet bedriege, behoort juist

deze weekheid van het menfchelijk celweeffel tot

de voornaamste voorregten van den mensch. Hier

door wordt hij geschikter zoo wel tot het ge

waar worden van fijnere prikkels, als om bewe

gingen en andere werkingen met grootere vol

komenheid te verrigten (p).

Maar bij de menschen zelve is er, ten opzigte

van het losfer of vaster zamenftel van het celwijs

weeffel, verfchil, naar mate van den ouderdom,

de kunne, het temperament, de levenswijze, en

den luchtftreek, enz. - -

Eindelijk is ook de zelfstandigheid van dit

weeffel verfchillend , naar de verfchillende plaat

zen van het ligchaam, waar tusschen hetzelve ge

legen is, het is losfer onder de oogleden, en den

voorhuid, en achter het tongvelletje, steviger

rondom de ooren, enz.

S. 27.

f

(p) Breeder heb ik dit voorgesteld in mijn werk. Over

de aangeborene verfcheidenheid van het men/chelijk geflagt (vert

taald door Dr. F. J. vAN MAANEN) Harderw, stort zeer

B 3.
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S. 27. n

Voorts moeten wij nog van een ander nut van

het flijmachtig weeffel gewag maken, behalve

van dat, hetwelk wij gezegd hebben, dat het

aan het geheele ligchaam verschaft. Het is na

melijk gefchikt ter opncming van vochten van

meer dan eene foort.

En wel voornamelijk neemt het den weiach

tigen waasfem, of dat water op, waardoor bijna

alle ligchaamsdeelen tot één toe, nat en glibberig

gehouden worden. Dezen waasfem, afgezonderd

uit de bloedvaten, fchijnt het, even als een fpons,

in te zuigen en aan de watervaten te leveren,

en hierdoor tot de banden te behooren, welke

beiden deze vaatgestellen vereenigen.

S. 28.

Behalve dit, dient het celachtig weefsel van

fommige ligchaamsdeelen ter bevatting van bijzon

dere vochten. Zoo is het weefsel, dat het glas

achtig ligchaam van het Oog uitmaakt, bezwan

gerd met het water, dat dienzelfden naam draagt:

dat, hetwelk het mergachtig vlies der beenderen

Gdat men gewoonlijk, maar niet zeer geschikt, het

binnenst beenvlies noemt) vormt, bevat de merg

der beenen, en eindelijk een groot gedeelte tus

fchen de zachte deelen ingelegen, het overig vet,

waarover beneden, gelegenheid zijn zal, breed

VOGriger te handelen,
P



V I E R DE - A F DE E L IN G

o v E R

DE LEVENSKRACHTEN IN HET GEMEEN, EN

DE ZAMENTREKKINGSKRACHT IN HET

BIJZONDER.

« $. 29.

Tot hiertoe hebben wij over de vaste deelen ge

fproken, in zoo verre zij de stof uitmaken, waar

uit het menschelijk ligchaam gebouwd is. Nu

gaan wij dezelve beschouwen, in zoo verre zij

met leven begaafd, geschikt worden, zoo om de

inwerkingen der prikkels optenemcn, als om zich

te bewegen, -

$. 8o.

Schoon nu het leven (q), tot die dingen be

h0ore , welker aanwezigheid gemakkelijker er

kend en begrepen , dan door woorden kan wor

den bepaald : tot die dingen, welke door eene

bepaling meer verduisterd, dan opgehelderd wor

den, openbaart het zich evenwel door zijne ge

volgen, welke men van bijzondere krachten moet

aflei

(a) MATTH. van Gruns, De es, quod vitam confituit in

corpore animali. Groning. 1758. 4to. :

B 4

-
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afleiden. Deze krachten noemt men levenskrachten;

omdat de werkingen van het levend bewerktuigd

ligchaam, of die, welke in de doode deelen nog

eenigen tijd over blijven, zoodanig van dezelve

afhangen, dat zij, op geenerhande wijze, tot de

natuur- werktuig- of scheikundige eigenschappen

der stof kunnen worden terug gebragt,

- $. 3I.

voorzeker hebben ook deze eigenschappen

op de dierlijke huishouding een grooten invloed;

gelijk bij voorb. de naartuurkundige krachten,

waardoor de vochten van het oog de lichtstralen

naar deszelfs fpil breeken, welke uit de digtheid

en gedaante dezer vochten moeten worden afge

1eid; of zoo ook de werktuigelijke fpringveér van

het strotklepje, en eindelijk de scheikundige ver

wantfehappen, die ter vernieuwing der bestanddeelen

des ligchaams noodzakelijk zijn. Dat echter alle

en eene iegelijke foort van deze doode krachten,

van de levenskrachten, daar wij nu van spreken,

hemelsbreed verschillen, bewijst zelfs eene opper

vlakkige vergelijking van bewerktuigde ligchamen,

met onbewerktuigde, aan welke die zelfde, doode

krachten eigen zijn. -

* $ 32.

Wat meer is. De werkdadigheid en het

vermogen van die krachten, blijken allerklaarst

. juist

• ?
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Juist daarin, dat zij die doode krachten op ve

1erlei wijze, met magt, tegenstand bieden, en

dezelve overheeren. Zoo weérstaan zij bij voorb.

in het levend ligchaam die scheikundige verwand

fchappen, waardoor in een lijk rotting ontstaat,

zoo fterk, dat ST HAL en zijne volgers, eertijds,

het begrip van het leven zelf tot dat verrotting

werend vermogen hebben te rug gebragt (r):

zoo overtreffen zij zoo zeer de phyfiefche krach

ten, dat volgens het beroemde voorstel van Bo

RELL1, een fpier, van deszelfs leven beroofd,

door hetzelfde gewigt wordt gefcheurd, welke

dezelve, in het levend ligchaam, gemakkelijk kon

opligten, en in de hoogte houden enZ.

S. 33,

Maar gelijk de levenskrachten zeer verschil

len van de doode krachten der stof, moet men

dezelve van den anderen kant zeer naauwkeurig

van de zielsvermogens onderscheiden, waarvan wij

in de volgende afdeeling zullen moeten handelen;

fchoon beiden in eene naauwe en veelvuldige

be

(r) , Het leven is niets anders, dan de bewaring van

, het ligchaam in eene tot verrotting geneigde menging,

, zonder dadelijk gevolg van verrotting.” STAHL.

,, Dat tegengestelde van verrotting, het welk wij leven

» noemen.” JUNCKER. -

- en

B 5
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betrekking staan, gelijk dit uit ontelbare ver

fchijnselen in de dierlijke huishouding, en voor

namelijk uit het verfchil der temperamenten dui

delijk kan worden opgemerkt.

S. 34. -

Deze levenskracht is als het ware de spil,

waarop de geheele natuurkunde draait; zij is dus

ook immer van de natuurkundigen erkent, fchoon

met verschillende namen benoemd. Bij fommigen

toch heet zij aandrijvend beginfel, bij anderen in

geboren warmte, Archaeus, levensgeest, dierlijke ziel,

voorzitter van het zenuwgeftel, werkdadig beginfel, ge

voelend beginfel, de tonifche levendige aantrekking: bij

anderen heet zij wederom anders.

$ 35.

Niet geringer is de verscheidenheid der be

grippen en bepalingen, welke de fchrijvers van

deze kracht hebben opgegeven , echter daarin

overeenkomende, dat het eene hoedanigheid zij,

zoo verborgen ten opzigte van oorzaken en na

tuur, als ergens eene.

S. 36.

Wat voorts de zoo dikwijls door de natuur

kundigen opgeworpene vraag aangaat, of men de

verschillende levensverschijnfels, in gelijksoortige

deelen van de levende vaste deelen, alleen tot

ZOO

*, -

w
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zoogenaamde verschillende wijzigingen van ééne

en dezelfde levenskracht, dan of men dezelve

niet liever tot onderfcheidene foorten van levens

krachten terug moet brengen ; hier omtrend

fchijnt het voorwaar raadzamer, meer en van

elkander onderfcheidene rangen van levenskrachten te

ftellen, naarmate van de verscheidene en onder

ling verschillende gronden der verschijnsels, waar

door zij zich openbaren.

S. 37.

Deze verschijnfels geven zich voornamelijk

in drieërlei uitwerkfelen te kennen. Vooreerst

in de organicfchc vorming, en den groei, ver

volgens in de beweging der reeds gevormde dee

len; eindelijk ook in het gevoel, dat dc bewc

ging van fommige gelijksoortige deelen kan ver

Wekken.

S. 38. -

Immers het eerste vereischte, hetwelk wij

door het woord en het begrip bewerktuigd lig

chaam zelf, onderstellen, is, dat het eene bepaal

de , en binnen zekere grenzen besloten, gedaante

hebbe. Dierhalve is die foort der levenskrachten

het meest algemeen, welke zoo wel de teelvoch

ten, als de voedende fappen, vast doet worden,

en dus allereerst voor eene bewerktuigde natuur

geschikt maakt. Deze foort van levenskracht

heb
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heb ik den naam van vormdrift gegeven, daar zij

alle voortteeling, voeding, en herstelling in bei

de bewerktuigde natuurrijken regelt.

$ 39.

IntuSfchen kan men die levenskrachten, wel

ke zich in reeds gevormde deelen door beweging

openbaren, wederom in gemeenschappelijke, en

bijzondere verdeelen. De gemeenfchappelijke zijn

namelijk de zulke, welke aan fommige gelijksoor

tige en door het ligchaam wijd en zijd verspreide

deelen, moeten worden toegekend , gelijk bij

voorb. de zamentrekkingskracht, aan het flijm

achtig weefsel, en de prikkelbaarheid aan den

fpiervezel. De bijzondere zijn aan eenige bijzon

dere werktuigen eigen, welke tot geheel eigen

aardige en als het ware onregelmatige bewegin

gen bestemd wierden,

- $. 40.

De zamentrekkingskracht, heerscht, even

uitgestrekt als het flijmachtig weeffel, dat zij,

om dus te spreken , bezielt , door bijna het

geheele ligchaam: en hierom zou zij mogelijk

niet te onpas de kracht van het celwijsweeffel ge

noemd kunnen worden. Zij openbaart zich in

eene eenvoudige, en niet zeer bemerkbare po

ging tot zamentrekking, en terugwerking op de

vochten, namelijk op den weiachtigen waasfem,

' . als?
*
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als mede in de voorstuuwing van denzelven naar

het watervaatsgestel (3).

$ 41. , "

De eigenlijk gezegde, van HAL LER dus ge

noemde, prikkelbaarheid komt alleen den spierve

zel toe, en moet dus fpierkracht genaamd wor

den. Zij is zigtbaar in eene geheel bijzondere

flingerende en als het ware trillende beweging:

en zij is reeds daardoor van de werking der bloote

zamentrekkingskracht te onderscheiden, dat zij

veel ligter bij het aanbrengen van eenigen hevigen

prikkel opgewekt wordt, en zich door eene veel

blijkbaarder zamentrekking openbaart (t).

* , - S. 42.

Dit zijn de gemeenschappelijke bewegende

levenskrachten ($. 39). Maar met dit alles wor

den er in het menschelijk ligchaam werktuigen

(s) Dat de voornaamste Schrijvers over het celachtig

weeffel, HALLER, en THEoPH. BoRDEU, het vermogen,

en de eigenschap van deze levenskracht niet wel gevat heb

ben, blijkt uit des laatsten Recherches fur le tisfu muqueux.

Par. 1767. 8vo. en des eersten Verhandeling over de prik

kelbaarheid, in Dictionnaire Encyclopedique d'Tverdun. Tom.

XXV, - ** * . *

(t) HALLER, De partibus corporis animalis irritabilibu,

in Nov. comm. foe, reg. /cient. Gott. Tom, IV, *- - - -
**, s we

W
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gevonden, welke, zoo door hun geheel bijzon

der zamenftel, als ook door eene zoo eigenaar

dige, en , als het ware, onregelmatige beweging

en werkzaamheid zich van de overigen afzonde

ren, dat deze bewegingen tot nog toe naauwe

lijks, ja in het geheel niet volgens de wetten

van de afgehandelde rangen der gemeenschappe

lijke levenskrachten kunnen verklaard worden.

Of men behoort dierhalve de kenmerken de

zer rangen te hervormen, en nieuwe te bepalen,

en derzelver grenzen uittebreiden , of, tot dat

zulks geschied is, zij het gegund, die geheel

eigenaardige bewegingen, welke in die bijzon

dere organen bemerkbaar zijn, buiten den rang

der algemeene levenskrachten te fluiten, en met

de benaming van eigen, bijzonder leven te kenmer

ken (u). . . -

De beweging van den regenboog der oogen,

de oprigting der tepel van de vrouwelijke borst,

de beweging der zoomen van den buis van Fallo

pius, de werking der moederkoek, en der baar

moeder bij de verlossing, en zoo ik mij niet be

drieg ook voor een groot gedeelte het geheele

werk

" (u) Over dit eigen leven, heb ik breeder gehandeld,

zoo wel in eene verhandeling De Iridis motu 1784, als in

een Programma De vi vitali fanguini deneganda, 1795. "

-
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werk der afscheiding mogen hier ten voorbeelde

ftrekken (v).

$. 43.

Dit zij genoeg over die levenskrachten, welke

zich door beweging te kennen geven. -

Er blijft nu nog over om van de gevoegligheid

te gewagen, welke ook wel zenuwkracht genoemd

wordt, om dat zij alleen het, met het herfengestel

zich vereenigend zenuwmerg, toekomt. Door deze

kracht komt het, dat er in de ziel terstond voor

ftellingen ontstaan, zoo dra deelen, met dezelve

begaafd, door daarop werkende prikkels, worden

aangedaan (w). -

$ 44

De orde, welke ik in het optellen dezer ver

fchei

(v) Vergelijk over het bijzonder leven der opflorpen

de vaten s. J. BRUGMANs, De caufa abforbtionis per vafa lyn

phatica. L. B. 1795. 8vo- -

Over het bijzonder leven der flagaderen cHR. KRAMP,

JKritik der praktifchen Artzneikunde. Leipf. 1795. 8vo.

verscheiden van de opgenoemde verschijnsels brengen

de Schrijvers tot eene van het midden, naar den omtrek

ftrekkende fpanning, (orgasmus bij de oude Natuurkundi.

gen) welke men nu liever eene turgor vitalis noemt,

(w) rouQuer, In Didionnaire Encyclopedique de Paris

T. XV. art. fenfibilité. -
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scheidene levenskrachten ($ 38-43.) gevolgd

ben, is dezelfde, als die, volgens welke zij zich,

de eene voor, de andere na, in den ongeboren', .

en reeds geboren, mensch, openbaren.

De vormdrift moet toch reeds werkzaam zijn

geweest, voor dat wij eenige zekerheid van het

bestaan der jonge vrucht kunnen hebben.

Na deze werkt dan in het geleiachtig lig

chaampje van de tedere vrucht, de zamentrekkings

kracht eerst; daarna, wanneer het vleeschachtige

der fpieren reeds gevormd is, in derzelver beweeg

vezels de prikkelbaarheid; dan het bijzondere le

ven in die weinige werktuigen, wier beweging

niet van de zamentrekkingskracht, en prikkel

baarheid kan worden afgeleid : eindelijk in den

reeds geboren' mensch , behalve deze krachten,

nog de gevoeligheid. -

---, -

- - S. 45.

Ook wijkt hier van de orde, naar welke deze

krachten de ligchamen in beide bewerktuigde na

tuurrijken gemeen, ofmeer bijzonder eigen zijn (x),

- -------- wei

(z) chr. rreLMEYER, Uler die verhaltnije der orge

nifchen Kräfte in der Reihe der verfchiedenen Organifationen.

Rostock 1793- 8vo. ,

- H. r. Linx, Uber die lebenskräfte in naturhistorifches

Rackficht. Ibid. 1795. 8yo.
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weinig vormdrift, is namelijk de algemeenste van

allen, dewijl men, zonder dezelve, zich zelfs het

bestaan eens bewerktuigden ligchaams niet zou kun

nen voorstellen. - De zamentrekkingskracht, is

beiden natuurrijken gemeen. Daarentegen zijn de

prikkelbaarheid en gevoeligheid den dieren bij

zonder eigen. Eindelijk kan men het bijzonder

leven, zoo wel in eenige werktuigen van dieren,

als van fommige planten, voornamelijk in die ,

welke tot het werk der voortteeling geschikt zijn,

in verschillende verschijnsels bemerken,

$ 46. -

Intusschen zal het naauwelijks behoeven herin

nerd te worden, dat sommige van deze wijzen van

levenskrachten, welke het fchijnt, dat men, als

verschillende rangen van dezelve moet onderschei-

den, desniettemin door eene naauwe Vereeniging

zamenstemmen; daar bij voorb. in verscheidene lig

chaamsdeelen, in het flijmachtig weefsel, het welk

de bafis van dezelven uitmaakt, en tevens de zit

plaats van de Zamentrekkingskracht is, ook fpier

vezelen (y), daar de prikkelbaarheid in woont,

en zenuwen, de werktuigen van het gevoel, zijn

ingeweven, -, - , a - - -

(y) ABILDGAARD, in Aäis reg,Jac. med. Haynieuf T. L

(! n - $. 4fs
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S. 47.

Maar welke de uitspraken dernatuurkundigen,

ten opzigte van de verscheidenheid, of gelijkheid

der levenskrachten zijn mogen, hier in komen

zij, voor zoo verre ik weet, alle tot één toe o

vereen, dat die krachten, in de onderscheidene,

door de ouden dus genoemde gelijkfoortige deelen

van ons ligchaam zijn ingeplant, welke de stof

opleveren, waar uit de werktuigen, of de onge

lijkfoortige deelen, zijn zamengesteld.

Intusschen heeft men, voornamelijk in de jong

fte tijden, daar over getwist, of dat leven, waar

over wij handelen, den vasten deelen van ons lig

chaam, alleen en bij uitsluiting van alle andere,

eigen is, dan of het ook in de vochten, en dit

gesteld zijnde, of het alleen in het bloed, of ook

in de overige gevonden worde?

- S. 48.

Wat dan het eerste betreft. De natuurlij

ke historie van beide bewerktuigde natuurrij

ken, leert, in zoo verre zij heden ten da

ge is beëeffend , duidelijk, dat in alle dieren

en planten, en in elk derzelver, die deelen,

welke leven aan den dag leggen, al zijn zij ook

zeer teder, echter vaste deelen zijn; iets, dat

hunne bepaalde en tot zekere einden bestemde ge

daante reeds veronderstelt. Want, op dat ik van

geene volwassene dieren gewage, (die, fchoon

- 2 aller

w
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allereenvoudigst, bij voorb. uit de klasse der wor

men, echter vliezen hebben, waar door hunne

gedaante wordt omschreven:) het pas gelegen

hoender ei zelf, blijkt, bij een nauwkeurig onder

zoek, met verscheidene soorten van vliesjes, krin

gen, den zoogenaamden hanenfprong, en andere

deelen voorzien te zijn. - -

Er wordt wel, in het levend vaste deel, voch

tigheid vereischt, zal deszelfs leven in dadelijke

werking blijkbaar zijn; maar dat dat leven in het

vaste deel, en niet in het vocht, als zoodanig,

is ingeplant, leeren zelfs de bekendste voorbeel

den van diertjes en van plantenzaden, in welke

het levensbeginsel blijft voortduren, schoon zij

lang verdroogd en fappeloos bewaard wierden, en

dit zelfs zoo, dat zij op nieuw kunnen herleven of

üitfpruiten.

$. 49.

En wat in het bijzonder het gewaand leven

van het bloed aangaat, beken ik rondborstig,

dat mij tot nog toe geen enkele der bewijsgronden,

waarop, na HARVEUS, sommige natuurkundigen

hetzelve hebben getracht te vestigen, is bekend

geworden, die niet ligter, eenvoudiger, en meer

overeenkomstig met dat gene, hetwelk de natuur

zelve voor waarheid verklaart, ten voordeele der

andere partij, kan uitgelegd. Worden, . . . . "
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Zoo kan bij voorb. de onbedorvenheid van het

bloed gedurende het geheele leven, welke fom

migen aan de levenskracht van dit vocht toe

schrijven, veel gemakkelijker worden begrepen,

indien men de gedurige veranderingen nagaat, welke

deszelfs bestanddeelen, voornamelijk door het zoo

genaamd phlogistisch proces (de voeding ondergaan.)

En daaruit, dat het bloed de stof bevat,

waarmede de levende vastedeelen gevoed worden,

vloeit even zeer voort, dat hetzelve daarom le

ve, als dat iemand daarom het leven aan het

rievier water, zou mogen toekennen, om dat uit

hetzelve de talrijke nymphaeae, en zoo vele andere

planten worden gevoed. -

Maar hoe daaruit, dat de lympha van uit

een ader gelaten, bloed in een stremsel overgaat,

deszelfs leven kan betoogd worden, valt moeijelijk

tC Valtten. -

• De organische vorming dier lympha in het

werk der voeding en herteeling, is niet in de

Zelve, als zoodanig, aanwezig, maar moet van

de werking der vormdrift op dezelve worden

afgeleid. - -

- $. 5o. - A

Intusschen is er eertijds geweest (z), die

- - be

• (*) Bij voorb, DAN, BERNouLL1, De refpiratione. Baffl.

2721,
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die beweerden , dat er zich in de longen, uit

de lucht, welke wij inademen, een zeker begin

fel met het bloed mengde, het welk, door middel

van den bloedsomloop, door het geheele ligchaam

moet worden verdeeld, ten einde dén werktuigen de

beweging mede te deelen. Indien dezen dit be

ginfel (met de zuurstof der nieuweren overeen

komende) voor den voornaamsten prikkel hebben

gehouden, welke het levend vaste deel in werk

king brengt, schijnen zij dit, met grond, beweerd

te hebben, doch niet minder grond, indien zij

het met de levenskracht zelve verward hebben. "

- - " , vr - wat is

S. 51. . . ..." »

Want hierin zijn alle natuurkundigen het nu

eens, dat de vaste deelen uit zich zelve geene

bewegingen doen, maar alleen na de inwerking

van zulke prikkels, die zij door eene natuurlijke

geschiktheid kunnen gewaarworden. * . *

. . . . . . . . $ 52,

* * * * *

-. -

, De ademhaling levert eene zeer fijne lucht op, welke,"

, innig met bloed vermengd, en sterk verdikt of zamen

•, geperst, tot de beweegvezelen gekomen, en door mid

,, del der dierlijke geesten vrij gemaakt, de spiervliezen

, opblaast, zamentrekt, beweegt, en den hier van af

,, hangenden omloop der vochten bevordert, en alle lig

•, chaamsdeelen, welke zich bewegen kunnen, de beweging

• geeft." *,

C g
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$, 52,

En die prikkels (a), hoe oneindig ook ver

fchillende, brengt men echter, vrij geschikt, tot

drie hoofdverdeelingen, namelijk tot fcheikundige,

werktuigelijke, en geestelijke. Elders zullen wij

fpreken over de verschillende wijzen, waarop de

zelve op het ligchaam, fommige onmiddelijk, an

deren middelijk, door de zamenstemming, en te

genwerking van het herfengestel werken, Hier

zij het ondertusschen genoeg eenige voorbeelden

te hebben aangehaald van ligchaamswerkingen,

waarin alle die drieërlei foorten van prikkels ge

woonlijk werken: gelijk bij voorb. in de vermeer

derde afscheiding der tranen, en in de opzwelling

der tecldeelen, waardoor de teeldrift wordt op

gewekt, -
-

S. 53.

Gelijk nu de aard der prikkels zelve onein

dig verfcheiden is; zoo is het verschil der uit

werkfels ook aanmerkelijk, welke zij, naar het

onderscheid van dien aard, of van den graad,

of de langdurigheid en herhaalde aanwending, op

het levend Vaste deel hebben, Hierom worden

zij

(*) LAUR. BELLINI, De fanguinis misfone, p. 165-193.

67LV. nouGLAs, De ftinulis. L. B. 1766.
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e

zij gewoonlijk, in het algemeen, in ter nederflaande

en opwekkende verdeeld. -

- $ 54. -

Maar voornamelijk is dat vermogen van fom

mige opwekkende prikkels opmerkelijk, dat door

derzelver inwerking het levend vaste deel te ge- -

lijk tot het gewaarworden van andere prikkels

wordt opgewekt, en geschikter gemaakt. Hier

toe behoort bij voorb. het uitwerkfel der warm

testof, waarvan het zeer waarschijnlijk is, dat

grootendeels het verschil der temperamenten, in

verfchillenden luchtstreek afhangt (b). Ook is

hier aan de kracht van de vreugde, een allerver

mogendste geestelijke prikkel, niet ongelijk (c).

Met de zuurstof is het, zoo ver ik zien kan,

insgelijks zoo gelegen. Immers worden door den

invloed van dezen fcheikundigen prikkel, de le

venskrachten, en in het bijzonder de prikkel

baarheid, tot verwondering toe, opgewakkerd,

en meer geneigd gemaakt, om op de inwerkin-,

gen van andere prikkels terug te Werken.

$ 55.

(b) MoNTESSUIEU, De l'Esprit der loix, Tom. II. p. *

24. Ed. Lond. 1757. 3vo.

(c) JoH. casp. HIERzEL, De animi laeti ac eretti efficalfa

in corpere fano et aegro. Lugd. Bat. 1746- -

* *

C 4
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*

r

- $. (55, - -

Ook is het onderwerpelijk onderscheid , zoo

fn de menigerlei werktuigen, als in elk mensch

naar gelang van jaren, kunne, temperament,

idiosyncrafie , gewoonte , levenswijs enz. even

groot, als de verfcheidenheid der prikkels zelve.

Immers het is door dit onderscheid, dat en ver

fghillende werktuigen van het zelfde ligchaam,

en dezelfde deelen in verschillende menschen,

door dezelfde prikkels, verschillend worden aan

gedaan: en op dit onderscheid rust de bijzondere,

eigenaardige prikkelbaarheid, welke de Engelsche

natuurkundigen het eerst dus genoemd hebben (d),

$ 56. -

- Eindelijk is ook de wijze van werking der

prikkels op het levend vaste deel, door het zoo

genaamd medegevoel (consensus) verwonderenswaar

dig. Hierdoor namelijk komt het, dat, bij de

aandoening van eenig deel, een ander en dik

wijls zeer verwijderd, zijne zamenstemming met

- - - - - het

»

(d) sAM, FARR, On animal motion, p. 144 1771. 8vo. -

Jo. MUDGE's, Cure for a recent catarrhous cough. p. 238

ed. 2, 1779 8vo.

oILB. BLANE, On mufcular motion, $ 56. p. 22. 1788.

4te. . . - -

J. L. GAUTIER, De irritabilitatis notione &c, p. 56. Hal.

1793, 8vo.
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het eerste, of door een gevoel dat het onder

vindt, of door eene beweging, welke het doet,

of door eene eigenaardige werking te kennen

geeft (e). - -

De voornaamste en algemeenste oorzaak van

dit medegevoel moet in de zenuwen worden ge

fteld (f), en wel voornamelijk in de terugwer

king van het herfengefiel (g); zoo dat, wanneer

een deel, met zenuwen voorzien, door eenigen

prikkel in werking wordt gebragt, het herfen

gestel daardoor wordt aangedaan, en door te

rugwerking, door middel der zenuwen, op een

ander deel, dit laatste in de gewaarwording van

het eerste doet deelen, fchoon het, door geene

vereeniging van zenuwen , onmiddelijk met het

eerste verbonden is. Tot een voorbeeld diene het

medegevoel van den regenboog in het oog met het

netvlies. -

Maar, behalve dat, zijn er nog andere foorten

, » Van

(e) DAN... LANGHALs, De confenfu partium C. H. Gotting

f749, 4t0. , 2 ',

J. H. RAHN. De caufis phyficis fympathiae, Exerc. I-VII.

Inde ab ao. Tigur, 1786. 4to. . . .

(f) c. EGGER, (Auct. LAUR. SAssER,) De confenfu nerve

eum. Vindob. 1765. 4to.

(g) J. G. zINN, Obf. circa differentiam fabricae oculi

hum. et brut. In comm, Joc. reg. fcient. Gitt, antiquisribut,

Tom. I. - , -

C 5
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van medegevoel in de dierlijke huishouding, waar

aan de zenuwen, niet, dan van verre, deel heb

ben. Hiertoe behoort het medegevoel door mid

del der bloedvaten, hoedanig een plaats heeft door

de inmonding der mammaria interna en epigastrica,

voornamelijk in de gevorderde zwangerheid zigt

baar: of door middel der watervaten, insgelijks in

de zwangerheid, en ook tijdens het zogen duide

lijk: of het medegevoel uit hoofde van de gelijk

heid van het innerlijk zamcnftel, en de daarvan

afhangende werking ; waartoe bij voorb. de ge

meenschap der longen met de huid en het darm

kanaal behoort,

S. 57.

n

Dit zij over de levenskrachten in het algemeen,

vooraf genoeg aangemerkt. Wij zullen toch ge

legenheid hebben bij elk der hoofdstukken van

het natuurkundig leerftelfel, breeder over dezel

ve te fpreken,

In het bijzonder over de vormdrift, wanneer

wij tot het werk der voortteeling zullen geko

men zijn; over de prikkelbaarheid bij de fpierbe

weging, over de gevoeligheid , bij de werking

van het zenuwgestel; en hier en daar over het

bijzonder leven, wanneer de gelegenheid het mé

brengt. . * *

S. 58.
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$ 58, -

Hier schijnt het intusschen de geschikste

plaats, om, behalve het gene boven ($. 40.)

met korte woorden gezegd is, nog het een en

ander, in het bijzonder, over de zamentrekkings

kracht te doen opmerken,

Wij hebben ($.40.) gezien, dat dezelve, door het

geheele ligchaam heerscht, in zoo verre namelijk,

het flijmächtig weeffel door hetzelve verspreid is.

Zij wordt dierhalve, vooreerst in die deelen

gevonden, welke geheel uit opeengepakt celwijs

weefsel bestaan, bij voorb. in de vliezen. Want

dat deze zich kunnen zamentrekken zal niemand

ontkennen , die aan de zamentrekking van den

uitwendigen rok der zaadbollen (tunica dartos) slechts

gedachtig is, of aan de krampen der huid, of

die van het buikvlies, dat fomtijds alleen, de

darmen in gebrokenen, geklemd heeft.

Voorts vindt men haar in de ingewanden, wel

ke grootendeels uit zulk een celwijs-weeffel zijn

zamengesteld. Hiertoe behooren, bij voorb. de

longen, waarvan ik de uitwendige oppervlakte,

bij eene menigvuldige ontleding van levendige die

ren zeer zamentrekbaar, maar niet, gelijk vARNIE

RUS onlangs beweerd heeft, waarlijk prikkelbaar

bevonden heb, . f

Dat zelfs in de beenderen deze kracht niet

ontbreekt, leeren, zoo wel de tandkassen, welke,

gelijk men weet , na het uitvallen der tanden,

ge*

*•
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gemeenelijk inkrimpen, als ook de ziekelijke ver

sterving der beenen. Het is bekend, dat hier,

na het uitnemen van het verftorven been, het

nieuwe, waardoor het eerste te voren wierd om

geven, zich langzamerhand bijna tot de natuur

lijke dikte en vorm zamentrekt. -

Maar, gelijk wij boven ($. 22.) hebben aan

gemerkt, dat het verglaas der tanden het cel

wijs-weeffel mist, zoo komt het mij ook daarom

waarschijnelijk voor , dat hetzelve van zamen

trekkingskracht ontbloot is, om dat na het in-,

vreten door bederf, of toevallig afbreken van een

gedeelte van hetzelve, het gene er overblijft

zich niet zamentrekt, even als wij gezegd hebben,

dat zulks in de tandkassen gebeurd, maar onher

stelbaar gescheurd blijft,

S. 59.

Voorts fchijnt deze zamentrekkingskracht van

het celwijs-weeffel onder de eerste en voornaam

fte fteunfels der fterkte en gezondheid gerekend,

en in dezelve de, van sTAHL zoo zeer opgevij

zelde, tonus of behoorlijke spanning der deelen,

gesteld te moeten worden. Immers, op dat ik,

voor meer, slechts dit eene voorbeeld te berde

brenge, dit weefsel florpt, even als een spons,

in den gezonden mensch het weiachtig vocht,

waar van wij (S. 27.) gewaagden, op, en drijft

ketzelve door zijne zamentrekkingskracht tot in

*
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de watervaten, het wordt, daarentegen, in den

zieken staat, beroofd van zijne spanning, (atonisch)

door het water, dat er nu in hangen blijft, op

gevuld, en veroorzaakt op die wijze, zucht, op

zwelling in sommige deelen, en meer diergelij

ke foorten van kwaadfappigheid.

$. 6o.

Eindelijk blijkt, uit de algemeene heerschappij

dezer zamentrekkingskracht door het geheele

ligchaam, derzelver invloed op de overige levens

krachten, welke zij als eene befmettelijke kwaal

aansteekt. Maar tevens blijkt, uit de oneindige

wijzigingen en trappen, welke in dezelve bij

verschillende menschen, worden waargenomen,

ook haar vermogen in het bepalen der tempera

menten, en der gezondheid, die elken mensch

eigen is.

-
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$. 61.

- De mensch, dien wij tot nog toe beschouwden,

als met een ligchaam begaafd, zoo wel wat de

ftoffe en het maakfel, als wat deszelfs levenkrach

ten betreft , allervolkomenst gefchikt voor dic

levenswerkingen, waartoe het bestemd is, die

zelfde mensch is ook van de natuur beschonken

met eene ziel, welke door eene allernaauwfte ge

meenfchap, aan zijn ligchaam is verbonden, en

door beschaving en oefening vele en velerhande

vermogens aan den dag legt, welke wij mede, in

zoo verre zulks hier ter plaatse gevorderd wordt,

kortelijk moeten opnoemen.

S. 62.

De indrukken der prikkels op deelen, die

met zenuwen begaafd zijn, voornamelijk op de

zintuigen zelve, worden tot het gewaarwordend

gedeelte der hersenen voortgeplant. Dit geschiedt

zoo, dat de ziel zelve daar die indrukken kan

gewaarworden. Terwijl de gevoeligheid der ze

nuwen waarvan wij reeds ($. 43.) bij de levens

krach
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krachten melding maakten, het middel schijnt tG

zijn, waardoor deze voortplanting geschiedt.

- $ 63.

Onder de vermogens der ziel, moeten wij dan

vooreerst tellen het vermogen om gewaar te worden,

als zijnde hetzelve hier op den laagften trap ge

plaatst. Immers het is door middel van dit ver

mogen, dat de ziel bewustheid heeft van de in

drukken, welke het ligchaam en voornamelijk de

zintuigen ontfangen hebben, en hierdoor denk

beelden krijgt. -

w

$. 64.

Dit vermogen wordt door een ander, van

hooger' rang, geholpen, door de aandacht, welke

de ziel, als zij eens op een denkbeeld gebragt

is, zoo bestiert, dat zij zich geheel en alleen

op hetzelve vestigt. -

S. 65,

Om de fporen der gewaar gewordene denkbeel

den te bewaren, en om deze weer optefporen,

en als het ware te hernieuwen, dient het geheu

gen, dat deel van het verstand, het welk, om met

c1 c ER o te spreken de bewaarder der overigo

deelen is. -

s &
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a"

$. 66.

Daarentegen is de verbeelding (h) dat ziels

vermogen, waardoor niet alleen teekenen, maar

de beelden der voorwerpen - zelve, op het aller

levendigst en als dadelijk voor oogen zwevende,

worden afgebeeld.

S. 67.

(h) Over het verschil of de overeenkomst, en ver

wantschap van het geheugen en de verbeelding is op ver

fcheidene wijzen gedacht. Zoo worden bij voorb. van

fommige beroemde zielkundigen beide deze vermogens

met den gemeenen naam van verbeelding, in den algemeen

ften zin genomen, bestempeld, en in twee foorten ver

deeld, te weten het geheugen, dat de dingen zoo afbeeldt,

als zij eens der ziel zijn voorgekomen, en het vermogen

om te verdichten , te verzinnen, dat zulke beelden voort

brengt, welke niet, dan door afgetrokkene voorstellingen,

kunnen verkregen worden. -

Het geheugen deelen zij weder in het zinnelijke (of

de verbeelding in een naauwer zin) en het verftandelijke

Het vermogen om te verzinnen mede in het verftan

delijke, of hoogere, en de phantafie, welke werktuigelijke

wetten volgt. Vergelijk FEDER, Grundfätze der Logik und

Metaphyfik. Gött. 1794 4to
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* * . . S. 67. • - - - --

. Algemeener en van de zinnen meer verwijder

de begrippen te vormen is het werk van het ver

mogen om afgetrokken te denken.

S. 68.
: * . .

-

. . .

Het oordeel vergelijkt en weegt de betrekkin

gen beide der zinnelijke voorstellingen, en afge

trokkene begrippen.

* . * S. 69. , , " ,

Eindelijk is 't het werk van het edelste en

voortreffelijkste aller vermogens, hetwelk men

de rede noemt, om uit deze vergelijkingen van

het oordeel besluiten te trekken (i).

S. 7o. - . * *

-
-

- -
-

-

,

Alle de tot hiertoe opgetelde gaven der ziel,

worden onder den algemeenen naam van het ken

vermogen begrepen. Nu moeten wij nog van

krachten van een ander soort gewag maken,

- - wel

-

(i) Over dit grootste voorregt der menfchelijke ziel.

waarop des menschen magt en heerschappij over de ove

rige dieren, ja over de geheele schepping, gegrond is,

heb ik wijdloopiger gehandeld, in een werkje Over de

aangeborene verfcheidenheid van het menfchelijk geflacht. Hard,

28oI• 3ya........ ... -

- - er 5 %-- - - -

. . - -
* . .

*

D - -
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welke tot het begeeringsvermogen, in een ruimeren'

zin genomen, bchooren.

S. 71.

Want, daar wij door velerhande inwendige

prikkels worden aangedreven, het zij om ons voed

fel, en de verdere benoodigdheden des levens te

verschaffen, het zij ter voldoening van de voor

teelingsdrift, en zulks te heviger naar mate de

begeerte om aan die prikkels te voldoen, door

middel der verbeelding meer wordt ontvlamd ,

ontstaat daaruit eigenlijk dus genoemdc, begeerte,

lust, of zoo de ziel in tegendeel door onaange

name gewaarwordingen verdrietig wordt, afkeer,

onlust

v

$. - 72.

De wil eindelijk, is dat vermogen der ziel,

waardoor zij, zoo wel uit meerderlei haar te ge

lijk overkomende begeerte of afkeer kiezen , als

over het verrigten der ligchaamswerkingen, wel

ke aan zekere bepaalde einden beantwoorden,

maar willekeur kan beslissen.

$ 73.

Voor het overige stemt de orde, waarin ik

alle deze zielsvermogens heb opgeteld, zoo met

de tijdrekenkundige orde overeen, waarin zij

zich het eene na het andere, in des menschen

- levens
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levensloop aan den dag leggen, als met de betrek

king, waarin ten dezen aanzien menschen en die

ren staan, zijnde de eerstgenoemde, den dieren

met den mensch gemeen, de laatste hem meer of

min bijzonder eigen.

\", - - - - - -

w

- -- -- -- --

* * * * * *
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" DE GEZöNBHËD, EN DE NATUUR
• - - - - - - 1

DES MENSCHIN. -

*. - $ 74- -

De gezondheid (j) ?- bij welker ontvouwing

zich de phyfiologie bepaalt, is op zulk eene za

menstemming, en zoodanig een evenwigt der stof

felijke deelen en krachten, welke de menschelijke

natuur daarstellen, gegrond, als den mensch ter

rigtige uitoefening der natuurwerkingen noodig

zijn. Hieruit is het ligt te begrijpen, hoe veel

alle vier de bestanddeelen, welke wij in even

zoo veel afdeelingen tot nog toe hebben onder

zocht, en elk derzelver, tot behoud van de ge

zondheid bijdragen. J

$. 75.

Immers, worden er vooreerst wel bereide

fappen gevorderd, vervolgens vaste deelen, welke

uit dezelve regelmatig gevormd zijn, dan moeten

' - deze

(j) TheoD. c. Auo Roose, Uber die Gefundheid des Men

fchen. Gotting. 1793. 8vo. -

o: chr. KLETT, Tentamen evolvendi notionen de fanitats

Reminis, Wirceb. 1794 8vo.

- -- - f
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deze door derzelver levenskrachten geheel bezield,

en eindelijk moet er eene gezonde ziel in een ge

zond ligchaam wezen. * . * - 't

-,",

- - S. 76. - 1

Deze vier bestanddeelen zijn in het levend men

fchelijk ligchaam in eene gedurige werking en

tegenwerking. De vochten werken, als prikkels,

op de vaste deelen ; en deze bezitten levenskracht,

waardoor zij de inwerking dier prikkels gewaar

worden , en op dezelve terug werken. - En

wat de naauwe verbindtenis der ziel met haar

ligchaam aangaat, hieromtrend zij het hier ter

plaatfe genoeg, te hebben doen opmerken, dat

deze zamenstemming zich wijder uitstrekt, dan

wel op het eerst gezigt, en aan hun, welke de

zaak slechts oppervlakkig beschouwen 2 zoude

kunnen toefchijnen. Zoo is het gebied van den wil

niet besloten binnen de enge grenzen dier wer

kingen, welke men in de scholen der natuur

kundigen gemeenelijk vrijwillig noemt. Daar bij

wordt de ziel op oneindig meer andere wijzen 9.

door de aandoeningen des ligchaams in werking

gebragt, dan alleen door de gewaarwordingen

der zintuigen in den striksten zin genomen (k).

$. 77,
(k) GALENus, Quod animi mores corporis temperaturas fe

quantur, - ,v, "Y.

sT. Jo. VAN GEUNs, De corporum habitudine animae, hu

jusque virium indice ac- moderatrice. - - S

D ?
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$. 77.

Intusschen is het uit de oneindige verschei

denheid en wijziging der omstandigheden, welke

tot de vier genoemde bestanddeelen betrekking

hebben, ligt op te maken, hoe uitgeflrekt (l)

het begrip van gezondheid zij.

Want dewijl, zoo als CELSUS doet opmerken,

genoegzaam bij ieder mensch het een of ander

deel van het ligchaam verzwakt is, kon in dien

zin, GALENus met regt beweren, dat niemand

volmaakt gezond kan genoemd worden. -

Ja zelfs is bij hen, welke wij gewoonelijk ge

zond noemen, die gezondheid bij den een an

ders, dan bij den anderen (m).

$. 78.

Op deze oneindige wijziging rust dan het

verschil der temperamenten (n), of de onderschei

dene

(!) GALENUs, De fanitate tuenda, L. I.

(m) Gu. FR. AD. gerresHEIM, De Janitate, cuivis hamini

propria. Lugd. Bat. 1764 4to.

(n) LavATER, Rhysiognomie/che fragmenten, Tom. IV.

p. 343. -

J. FR. THEop. MALLINKRoTT, De temperamento, quod

medicorum est. Marburg 1789 8vo.

au ANT. ricker, Comm. de temperamentis hominum, qua

tenus **faurica et flruâura corporis pendent. Gotting. 1791. 4te,
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r

dene wijze, waarop, en geschiktheid, waarmede,

de levende vaste deelen (o) in elken mensch door

verschillende, maar vooral door geestelijke prik

kels worden aangedaan, en deze geestelijke prik

kels van den anderen kant, ligter of trager in

dezelven worden te weeg gebragt.

$. 79.

Ondertusschen is er in de temperamenten zulk

een ontelbaar verschil ten opzigte der graden en

vermengingen, dat hij, wien het lusten mogt

dezelven tot een te brengen, of te verdeelen,

en deze of gene rangschikking vast te stellen, zich

een allerruimst veld zou geopend zien. - Echter

kun

(o) Het zij mij vergund bij de talrijke gronden, waar

mede de hedendaagfche Natuurkundigen tegen het gevoe

Ien der ouden hebben staande gehouden, dat het tempe

rament meer van den toestand der vaste deelen, dan van

de hoedanigheid des bloeds afhangt, nòg dit eene hij te

voegen, ontleend van het voorbeeld der Hongaarfche

Tweelingzusters, welke in het begin dezer eeuw, gebo

ren, met den rug aan elkander gegroeid, 22 jaren oud

zijn geworden. Immers, het is zelfs elk en een iegelijk

bekend, dat deze twee van een zeer verfchillend tempe

rament waren, terwijl evenwel de ontleedkunst na derzelver

dood heeft aangetoond, dat een en dezelfde bloedstroom,

door hun bloedvaatgestel gevloeid had, het welk door eene

groote inmonding was vereenigd. -

D 4



56 ovER DE GEzoNDHEID,

kunnen wij ons zeer wel bij de bekende vier,

klassen houden, volgens welke dezelve verdeeld

worden, in het bloedrijk temperament , het welk

door de gezegde prikkels, wel ligt maar ook

niet hevig wordt aangedaan : in het galachtige,

het welk ligt en tevens hevig wordt geprikkeld :

in het zwartgallige , het welk traag, maar des

te sterker, en als het ware met een bijblijven

den indruk wordt in beweging gebragt : en in

het flijmachtige dat van nature de indrukken der

prikkels het laatst van allen, en dan nog ter

naauwer nood gewaar wordt. ,

Schoon toch G AL EN Us deze verdeeling op

ongeschikte gronden, ontleend van de kwalijk

begrepene bestanddeelen des bloeds, heeft ge

bouwd, schijnt zij, wanneer men die valsche

gronden daarlaat, vrij eenstemmig met de natuur,

en duidelijk genoeg te wezen. - '

$. 8o. , ,

Groot is het aantal van zoogenoemde voor

beschikkende, zoo wel als toevallige oorzaken,

welke het hare toebrengen tot dit verschil van

temperamenten. Gelijk bij voorb. eene overerfe

lijke geschiktheid, ligchaamsgestel, luchtstreek,

leefregel , godsdienst, beschaving en weelde

enz. (p). * . . . . . . . $. 81.

(* FEDER, In unterfuchung úber den Meifchlichen Willen,

T• II. p. 149. . . . . . . . . . . . .

-- --
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$. 8I. , ， . . .

Maar behalve het verschil der temperamen

ten, maakt ook dit het begrip van gezondheid

uitgestrekter, ($ 77.) dat de werkingen der

dierlijke huishouding, in getal zoo Wel, als in

dadigheid en kracht, naar mate van de verschil

lende omstandigheden der menschen, verschillen,

Van daar bij voorb. dat, ten opzigte van den ou

derdom, een man anders gezond is, dan een

pasgeboren wicht: ten opzigte der kunne, heeft

eene rijpe maagd, eene andere gezondheid, dan

een afgeleefd besje, eene vrouw, welke de ston

den heeft, eene andere , dan eene zogende.

Wat de levenswijze aangaat, is de gezondheid

der barbaarsche zwervende volken van Noord

Amerika zeker geheel anders, dan die der wee

ke Sybariten. Zelfs is bij elken mensch de in

vloed der gewoonte op elke ligchaamswerking bij

voorh. op den flaap, op de manier van zich te voe

den, enz. zeer groot, waarom men zegt dat de

gewoonte eene tweede natuur wordt (q). -

$. 82. . . . .

Hoe meer werkingen er te gelijk in het lig

chaam in volle kracht zijn, des te grooter is
- - - - - - - - . . . . . . . • - - , des

(a) Galenus, De Confuetudine.
* -

- - - - - -

H. collen, De eodem argumento, Edinb. 1780. 8vs.

D 5
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deszelfs leven, en zoo ook het tegendeel. - Het

leven is dus dan het sterkste, wanneer in den

mannelijken leeftijd de ligchaamswerkingen ten

hoogsten trap van volkomenheid gestegen zijn !

het is daarentegen dan het geringftc, wanneer die

werkingen minder in getal zijn, en trager wor

den verrigt ; fchoon zulks volkomen natuurlijk

zij, zoo als in de pas ontvangen vrucht in de

baarmoeder : zoo is ook bij een flapend mensch

het leven geringer, dan bij een wakenden,

S. 83.

De ligchaamswerkingen zelve wierden door

de natuurkundigen reeds voorlang in vier hoofd

afdeelingen gesplitst. En schoon deze verdeeling

niet boven alle uitzonderingen is verheven, noch

ook zoo geheel afgemeten naar het gene de na

tuur ons voor waarheid doet erkennen (r); . kan

zij echter tot behulp van het geheugen gevoege

lijk gevolgd worden. -

De eerste dezer hoofdafdeelingen bevat de ei

genlijke levenswerkingen, dus genoemd, om dat

eene gedurige en onverlette voortgang van dezel

ve ter instandhouding des levens volstrekt nood

wendig is ; hier toe brengen zij dierhalve den

', bloeds
*.

(r) PLATNERI, Quaeftiones phyf, pag. 3r.

ILLI, Verfuch einer Aafteropologie. T. I. p. 108. 222.
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bloedsomloop, en, in den geboren mensch, de

ademhaling.

De tweede bevat de dierlijke, waarin voorna

melijk het onderscheid der dieren van het andere

bewerktuigd natuur- rijk bestaat. Hiertoe behoo

ren in den mensch , de vereeniging der ziel met

het ligchaam voornamelijk de zinnen en de bewe

ging der fpieren. - -

De derde de natuurlijke: deze dienen tot voc

ding des ligchaamS. -

De vierde die der voortteeling, welke zich bij

de verbreiding van het soort bepalen.

Laten wij deze allen gaan beschouwen en hier

in met de levenswerkingen een aanvang nemen.

€:
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zE v EN DE AF DE E L IN G, -

o v E R
-
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s DE BEWEGING VAN HET BLOED,

- - - $. 84. - :

Dat het bloed, van welks allergrootst en veel

vuldig gewigt in de dierlijke huishouding wij

reeds boven terloops gewaagden, door de ver

borgenste, en uiterste hoeken van het geheele

ligchaam verspreid wordt, leeren wij zoo door

eene kunstige opspuiting der bloedvaten, als door

de dagelijksche ondervinding; daar het bekend

is, dat men naauwelijks eenige weinige lig

chaamsdeelen, zelfs met de punt eener naalde

kan wonden, zonder dat er bloed te voorschijn

kome. -

* y

S. 85.

Intusschen vloeit dit purperrood vocht niet

alleen, zoo als de meening der ouden was, bin

nen de eenige bloedaderen besloten, even als de

de rivier Euripus, heen en weër, maar wordt in

een cirkel omgevoerd, zoo dat het van het hart

door de slagaderen, naar het geheele ligchaam,

en van daar, 'door de aderen opgenomen, en we

derom naar het hart gevoerd wordt (*).
/ - A- S. 86.

(s) Bebroeide eijeren, voornamelijk van den vierden,

- of
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$. 86.

wij zullen dan eerst de vaten, waarin het

bloed vervat is, en vervolgens de krachten on

derzoeken, waardoor die vaten worden bezield,

en waardoor zij het bloed voortdrijven en opne

men. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

's - S. 87. - » - - ' . . . . .

De vaten, welke het bloed van het hart

ontvangen, en door het zamenstel des geheelen

ligchaams verdeelen, worden flagaderen genoemd.

over het algemeen zijn dezelve van minder

omvang dan de aderen, maar van een veel vas

ter, meer ineengewerkt, zeer veerkrachtig en

fterk zamenstel, voornamelijk bij volwassenen en
bij bejaarde menschen. i . . . - - - - - -

r

- S. 88.

Zij bestaan uit een drie dubbelden laag vlie

zen, of rokken (t) :

of vijfden dag zijn het geschiktste, om den omloop in

een warmbloedig dier aantetoonen; wanneer men namelijk

dezelve, onder een eenvoudig microscoop legt, zoo als

dat van LIONET is. " :

- © wil men denzelven in kikvorschen beschouwen, dan

is voor het gebruik gemakkelijkst een bijzonder werktuig

van LIEBERKUHN, door hem equuleus genaamd, en beschre

ven in Mem. de l'Academie de Berlin, 1745. -

-- (*) over de verschillende gevoelens, aangaande het

getal,
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1. De buitenste rok, welke H A LL ER den bij

zonderen celwijzen rok der flagaderen noemt, an

deren noemden denzelven voorheen zenuwach

tig, kraakbeenig, peesachtig enz. Hij bestaat

uit een ineengewerkt celwijsweefsel, aan de bui

ten zijde losser, vaster, naar mate hij den

tweeden rok meer nadert. Door de buitenfte

oppervlakte dringen bloedvaatjes (u). Over het

algemeen geeft deze rok aan den slagader de groot

fte vastheid en veerkracht.

2. De middelste bestaat uit dwarsche vezels (v),

van eene halvemaansch of fikkelvormige gedaan

te, en van eene als het ware vleesachtige zelf

ftandigheid, waarom hij de fpierachtige rok ge

noemd wordt, en in denzelven de levenskracht

der flagaderen gelegen fchijnt. -- - -

3. De binnenste rok, eindelijk, bekleedt de

holte van den flagader, en geeft denzelven eene zeer

effene en gladde oppervlakte. Dezelve is in de

ftammen en grootere takken vrij duidelijk, minder

in meer tedere takjes.

$ 89.

getal, en onderscheid der rokken van de slagaderen, kan

men behalve andere naflaan, v1Nc. MALAcARNE, Della Os

fervat in Chirurgia Tom. II. p. 103. Taurin.

(u) FR. Ruysch, Refpomf ad ep, problematicam. III. id:

Thef Anat. Iv. Tab. III. - .

. (v) 2. s. ALBINI, Annet Acad. L. IV. Tab, v. fig t
- ve

-

"
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$. 89.

Alle slagaderen, welke in het menschelijk

ligchaam gevonden worden, nemen hunnen oor

fprong uit een van de twee hoofdstammen,

waarvan de eerste, de longflagader is (Plaat I.

f. g. h.) welke uit de voorste hartekamer fpruit,

en naar de longen gaat : de andere is de groote

flagader, (Plaat I. n. t. ) welke uit de achterste

hartekamer geboren wordt, en het geheele ove

rige ligchaam van flagaderen voorziet. -

Deze stammen gaan in takken, de takken in

kleinere takjes over, enz. t

-

S. 90.

Het is een algemeen gevoelen, dat in het

gansche gestel der slagaderlijke vaten, de takken

zamengenomen, altijd ruimer zijn dan de stam,

waaruit zij ontsproten. Maar ik vrees, dat de

fchrijvers, welke dit gesteld hebben, zulks , te

algemeen hebben gesteld , ja fomtijds de maat

der middelijn, met dien van den inhoud hebben

verward. Ik ten minste heb meer dan eens dit

onderzocht, niet in door was opgespoten va

ten , welke beroemde natuurkundigen tot dier

gelijke proefnemingen misbruikt hebben, maar,

in de onverlette vaten van versche lijken, zoo als

zulks de aard der zaak fchijnt te vorderen. En

dan is mij, bij voorb. in den ongenoemden slag

ader, en den regter krop, en onder-sleutelbeens

* - - - flag
»

- /
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flagader, welke er nit ontspringen, als ook in den

armflagader, en in den groote- en keine - ellepijp

flagader, waarin dezelve verdeeld wordt, in de

ze opgenoemde vaten ten minste, de wijdte der

takken niet ruimer dan die des stams voorgeko

men (w). - ' - , " . -

- Hoe onstandvastig intusschen en over het ge

heel genomen verschillend de verhouding der tak

-ken tot hunnen stam beide in de slagaderlijke en

aderlijke bloedvaten zij , toont derzelver zeer

verschillende toestand, in vele ligchaamsdeelen

onder bepaalde omstandigheden, duidelijk aan: bij

voorb. de ruimte van den, inwendigen strotklier

nagader in een kinderlijkje vergeleken met den

zelfden slagader in bejaard man : de buiks-flag

aderen in een huwbaar meisje vergeleken met die

van eene zwangere vrouw, welke hare verlos

fing nabij is: daarbij de ruimte der vaten van

de maagdelijke baarmoeder, met die van de be

-zwangerde: zoo ook de onderscheidene ruimte der

vaten van den vetrok, naar mate de maag gevuldof ledig is, enz. e

- - S. 91. . . - '

: En zoo loopen dan de slagaderen , na me

. . . - . * . - nig

Gw) jo. Theod: van der Keur, De vita, p. st. Ee

dinb. 1732, 3vo. . - - - - - - -

&

- -- f

- a

t *
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nigvuldige verdeelingen en inmondingen, door

welke laatste naburige takken onderling verbon

den worden, eindelijk ten einde, en gaan in

de daar beginnende aderen over, zoo dat er tus

fchen dezelve een vrije doorgang is, zonder dat

men kan bepalen, waar de slagaderen eindigen, en

waar de aderen beginnen. De eerste gaan in eene

tegengestelde rigting voort, en loopen in de ade

ren uit, waardoor dan het bloed naar het hart

wordt te rug gevoerd. - -

Van dezen onmiddelijken overgang der flag

aderen in de aderen moet men, zoo verre zulks

namelijk tot nog toe met zekerheid is te be

palen, de vaten van den navelstreng uitzonderen.

Beneden zullen wij, ter zijner plaatfe, zeggen,

dat deze niet dan door middel van een tusíchen

komend fponsachtig weeffel, het welk men ook

parenchyma noemt, met de bloedvaten van de baar

moeder worden vereenigd.

$. 92. - -

Maar hier en daar ontspringen uit de klein

fte flagaderen een ander soort van vaatjes, welke

ongekleurde genoemd worden, en zulks, omdat zij

in een gezond mensch geen waar bloed meer

opnemen; het zij dit dus plaats vinde, omdat zij

al te fijn en te eng zijn, of wel, om dat zij het

bloed, als zoodanig, uit hoofde van eene eigen

aardige prikkelbaarheid, verwerpen. Tot deze

E vaat

w
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va

vaatjes behooren die, welke ter voeding, en alle

de overige, welke ter afscheiding dienen, waar

over wij gelegenheid zullen hebben elders breed

voeriger te spreken.

A' S. 93.

Maar nu moet het bloed, dat de slagaderen

op deze wijze door het geheele ligchaam verdeel

den, wederom van daar naar het hart gevoerd

worden, door middel van de aderen.

Deze verschillen zoo wel in werking als in

zamenstel zeer van de flagaderen, indien men

hier van de kleinste uitzondere, waarin dit ver

fchil zoo zeer niet in het oog loopt. •

- - - 1 $ 94.

Ook zijn zij, uitgenomen de longaderen, over

het geheel ruimer, dan de flagaderen, in meer

dere takken verdeeld, in hunnen loop, en in

de wijze, waarop zij zich verdeelen, veel on

ftandvastiger, en ten aanzien van hun zamenftel,

ten minste in den volwassen mensch flapper,

veel minder veérkrachtig, echter zeer taai, en

onbegrijpelijk rekbaar.

$ 95.

Hunne rokken zijn vrij teer, zoo dat het

bloed, , dat zij bevatten, er eenigzins , door

fchijnt, ook minder in getal, dan die der flage

-- -- - aderen
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aderen. Zij bepalen zich tot een zekeren celwij

zen, (welke in eenige opzigten ten minste aan den

zenuwachtigen der flagaderen gelijk is,) en een'

binnensten zeer effenen rok, ook omtrend ZO0 e

als die der flagaderen.- Alleen den stammen,

welke nabij het hart zijn, is een spierachtige
rok eigen. w -

- S. 96. -

Intusschen vormt de binnenste rok, in de

meeste grootere aderen, in de zulke namelijk,

wier middellijn een lijn en meer groot is, hier

en daar klapvliezen van een allerfraaist maakfel,

welke ligt mêgeven, en zakvormig zijn. Meestal

zijn zij eenvoudig, echter somtijds twee- ook wel

drieledig, en zoo geschikt, dat de grond van

het zakje naar den oorsprong van den ader, en de

rand naar het hart is toegekeerd.

S. 97.

De takjes der aderen die men echter liever

worteltjes noemen moest, loopen in takken, de

ze ten laatste in zes voorname ftammen, zamen ;

te weten in twee holle aderen, ( Plaat I. a. ) den

bovenften en onderften, (Plaat I. b.) en in de vier

-ftammen van den longader (Plaat I. i.)

De poortader alleen heeft dit bijzonders, dat

deszelfs stam, zoodra hij in den lever dringt,

eerst bijna even als een flagader, takken afgeeft *

» - E 2 WââWe
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waarvan echter de uiterste fpruitjes vervolgens

in de worteltjes van den onderften hollen ader

overgaan, en zoo op nieuw tot een fiam op

fchieten.

- S. 98. -

Ten einde nu het bloed door beiderlei vaat

gestel geschiktelijk verdeeld en rondgevoerd konde

worden, heeft de natuur het hart gevormd (x),

waarin de voornaamste stammen der bloedvaten

vereënigd worden, en dat als het ware het eerste

beweegrad is, dat het ganfche ligchaam in be

weging brengt. Immers hetzelve volbrengt deze

voorname levenswerking, den bloedsomloop, van

de tweede of derde week na de bevruchting

af, tot het einde des levens, met een onophoude

lijke en waarlijk verwonderlijke kracht.

$. 99.

Het ontvangt namelijk het bloed, en drijft

het bij beurten, op zoodanige wijze, voort, dat

het dit vocht, eerst door beide de holle aderen

den bovenften namelijk en onderften, uit het geheele

ligchaam, als mede door den gemeenen, en met

een bijzonder vlies voorzienen (y) , mond der

- - kroon

(x) GUIL. cowPER, Myotomia reformata, (posth.) Tab.
XXXVI-XL. Lond, 1774. fol. maj. x

(y) cASF. FR. woLFF, De orificio venae coronariae magnas

&

*,
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kroonaderen , uit zijn eigen vlezig zamenftel,

in den voorsten boezem, en het daaraan gehechte

oortje ontvangt, en van daar naar de voorste ka

mer heen leidt,

- $. IOO.

Uit dezen voorften, of, zoo als men wel

eer, op het hart der zoogdieren afgaande, zeide,

uit den regter hartekamer, wordt het bloed door

den longslagader, bij de ouden slagaderachtigen

ader genoemd, naar de longen gedreven. Dan

keert het uit de longen te rug en gaat in de

vier longaderen, welke men in vroeger” tijd ader

achtige flagaders noemde, en wordt van daar in

dien harteboezem en het met denzelven vereenigd

oortje gevoerd, die dezen aderen gemeen is, en -

eertijds de linker heette, nu echter met meer regt.

de achterste genoemd wordt. - -

S. º IOI. » •

Van hier gaat het bloed in de hartekamer van den

zelfden kant (Plaat H. m.) over, van waar het einde

lijk door den grooten slagader (Plaat I. n t.) en zoo

door hetgeheel slagaderlijk vaatgestel, en tevens door

mid

in A+. acad. fcient Petropol. P. I. Acc. 1777.

PETR, TABARRANI, De eodem argumente, in Atti di Siena

Vol. VI. -- - - . . . . .

E 3
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middel van de kroonslagaderen (z), door de zelf- .

ftandigheid des harten zelve verdeeld wordt,

S, IC2.

Van de uiterste flagaderlijke takjes gaat het

in de eerste aderlijke worteltjes over, komt op

nicuw in beide de holle aderen, en tevens uit

de kroonslagaderen in de aderen van dien zelfden

naam, en doorloopt op die wijze, bij herhaling

dien cirkel, welken wij gevolgd zijn.

S. IO3. l

Deze omloop en regelmatig volgende bewe

ging van het bloed door de holligheden des harte

wordt het meest geregeld, en tevens deszelfs

ongeregelde terugvloeiing voorgekomen door de

vliezen, waarmede de voornaamste openingen van

het hart omringd zijn: te weten de randen der

kameren, waar deze aan hunne boezems gren

zen, als mede de twee groote flagaderlijke mon

den, welke uit dezelfde kamers ontspringen,

$. IC4. -

Zoo schijnt de kring of aderachtige pees,

welkc den voorsten boezem en de voorste kamer

fcheidt,

f

( 2 ) AcHILL. MIEe, Specimen olfervationum botanicarum, .

&e. P. 12 fq Basil. 1776. 4te. -

a - J
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fcheidt, in eerstgenoemde holligheid te dringen,

en in drie peesachtige vliezen te eindigen (a),

waarvan men elk voorheen drie punten toeken

de, en hen daarom driepuntige vliezen noemde,

zij zijn aan vleezige vezels gehegt, welke men

de tepelvormige fpieren noemt. g

$. IO5.

op gelijke wijze bepaalt eene andere dierge

lijke kring de grenzen tusschen den achtersten

boezem en de achterfte kamer, en loopt in

twee vliezen uit (b), welke men, uit hoofde van

eenige gelijkheid in gedaante, mijtervormige vliezen

genoemd heeft. - - -

$. 1o6.

- En aan den mond zoo wel van den long- (c),

als grooten flagader (d) is het drietal halvemaans

of esgewijze vliezen gehegt (e), het welk kleinder

van

(a) zustachir, Tab viII fig. 6.- Tab. XVI fig. 3.

sANToRINI, Tab. posth. IX. fig. 1. -

. (b) EUSTACHII, Tab. XVI. fig, 6. l

(c) EUSTACHII, Tab XVI. fig 4. -

(d) EUSTACHII, Tab XVI. fig. 5. - .

MoRGAGNI, Adverfar. anot. I. Tab. IV. fig. 3- ,

SANTORINI, l c. - -

(e) Zie over de werking dezer vliezen, Jo, HUNTER,
On the blood, pag. 159. • ' - -- * *

* - - - - - E (
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van omvang, maar van een fraai zamenstel en

met vleeschvezels voorzien is.

S. 107. -

Het blijk inmiddels klaar, hoe deze vliezen

beletten, dat het bloed • door cene ongeregel

de en verwarde beweging, naar die hollighe

den, waaruit het komt, niet te rug vloeije. Zij

wijken namelijk geredelijk voor het toestroomend

bloed, maar verhinderen, dat het worde terug ge

dreven, dewijl zij door het zelve in dat geval,

even als een zeil gespannen worden, en de ope

ningen fluiten. - -

S. 1c8.

. Het hart heeft een in allen opzigte bijzon

der zamenstel, dat wel is waar fpierachtig, maar -

zeer digt en in een gedrongen is, en van

het gewone maaksel der spieren oneindig ver af

wijkt. -

Het bestaat uit vezelachtige bundels, welke

eene min of meer schuinsche rigting hebben, hier

en daar, op eene bijzondere wijze getakt, en door

hunnen verwonderlijken loop als in een gedraaid,

gewerveld zijn. Zij liggen in bepaalde lagen op.

elkander, zijn in het middenschot tusschen de

twee holligheden van het hart sterk ineengeweven,

en worden bij de bofts der hartekamer even door vier
,' - - - kraak
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kraakbeenige draden omvat, welke het vleesch

achtig zamenstel van de hartekamers, als het ware,

ondersteunen, en van de vezels der boezemen

fcheiden (f). - -

$. IC9.

En deze vleeschvezels worden zoo door ei

gene en zeer zachte zenuwen (g), als ook voor

al door een groot aantal, uit de kroon- aderen

en flagaderen ontsproten bloedvaten, en derzelver

oneindige takjes van alle kanten doorboord, zoo

dat RU Y sc H (h) er van fchreef, dat het ge

heele hart fcheen een zamenstel van bloedvaatjes

te zijn (i).

S. IIC.

Dit ingewand, tot het leven volstrekt noo

dig,

(f) cAsr rR. woLFF, In aft. acad. fcient. Petropol, pro

a. 1780. feq. Vooral a. 1781. P. I. p. 211. feq. De textu

cartilagineo cordis; f. de filis cartilagineo - osfs, eorumque in

baft cordis diftributione.

. (g) scARPA, Tabulae neurologicae ad illuftrationem hiftor.

anat. cardiac. nerv, Tab. III, IV, v, VI.

(h) Ruysch, Thefaur. anat. IV. Tab. III. fig. 1. 2.

(i) BRANDIs, Stelt in zijn Verfuch über die Lebenskraft,

pag. 41. een fcherpzinnige onderstelling, nopens het nut

van zulk eene meenigte van kroonaderen en kroonslagade

ren VOOJ, -

E 5 J -
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dig, is geheel besloten in het hartezakje (k),

waarin het los en vrij hangt, maar van alle kan

ten is ingesloten ( l). Dit hartezakje is eene

vliesachtige zak. Het ontstaat uit de borstmidden

fchotten, gelijkt in gedaante aan het, daar in be

floten, hart, is zeer taaij, en wordt van binnen

door eenen weiachtigen waasfem bevochtigd,

dien de flagaders van het hart zelve, naar het

fchijnt, uitdampen. Men kan daaruit het gewigt

van het hartezakje opmaken, dat het den rood

bloedigen dieren zoo eigen is, als het hart zelf,

en er naauwelijks een en ander voorbeeld bekend

is van een menfchelijk hart, dat tegen de regel

maat der natuur van 't hartezakje geheel ontbloot

Was (m). -

w

S. III.

t Beiden , dit maakfel , en dit zamenweefsel

maken het hart tot zijne onophoudelijke en gelijk

matige bewegingen geschikt, die, over het ge

heel, daarop uitloopen, dat beurtelings, dan eens

de harteboezems , dan weder de hartekamers,

Op

(*) HALLerr, Eem. Phyfot, Tom. I. Tab. I.

, (*) Nicholls, In Phil Transactions, Vol. LII. P. I

P. 272

,(m) Vergelijk onder anderen BAILLY, in Transactions

of a Society for the Improvement of medical knowledge, Tom

1, pag. 9t. - - -

*

- -

:
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op het eene oogenblik door eene zamentrekking of

fpanning verengd, op het andere door eene ont

fpanning uitgezet worden. - : )

- S. 112.

In deze beurtelingsche zamentrekking en uit

zetting volgen zij deze Crde, dat zoo dikwijls

de boezems zich zamentrekken, Cm het, uit de

longen en holle aderen te rug gekeerd bloed in

de hartekamers te ontlasten, deze laatste, op

hetzelfde oogenblik uitgezet en dus geschikt

worden ter ontvangst van den bloedstroom. Wan

neer dan in het volgend oogenblik, zich de vers

gevulde kamers vermaauwen, en het bloed in de

twee flagaderlijke ftammen voortdrijven, worden

in hetzelfde oogenblik de boezems uitgezet en

verzwelgen het verder aankomend aderlijk bloed,

op nieuw. " - -

S. 113. -

Men stelt dat de zamentrekking van de har

tekamers een derde van den tijd, dat het hart

flaat, wegneemt. Zij geschiedt op de volgende

wijze. De uitwendige wanden der holligheden

worden tegen het middenschot, dat de regter

hartekamer van de flinker afscheidt, geperst en

tegelijk wordt de punt van het hart, naar de

bafis getrokken. Het is waar, elks ondervinding

4chijnt op het eerste aanzien het tegendeel te be

j- wij•
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wijzen; daar het ons toeschijnt, als of de punt

van het hart tegen de linker borst aanstoot, en

• dus verlengd wordt. Dit echter zal niets afdoen

bij elk, die bedenkt, dat die hartkloppingen al

leen worden veroorzaakt, zoo door het geweld

van het, in den harteboezem stroomend, aderlijk,

als door dat van het uit de hartekamers gestooten,

flagaderlijk bloed, waar door het geheele hart

naar dien kant der ribben gedreven wordt.

$ 114. -

Deze door de zamentrekking van het hart

verwekte aandrang van het uitgestooten bloed

wordt aan het geheele flagaderlijk vaatgestel, dat

dit bloed opneemt, zoodanig medegedeeld, dat elke

zamentrekking van het hart in die flagaderen in 't

overige van 't ligchaam, op eene bijzondere wijze

bemerkbaar is, welke of tastbaar zijn en ten min

fte : lijn in de doorsnede hebben, of waarvan men

de klopping op eene andere wijze kan bemerken,

gelijk dit in het inwendige van oor, en in het oog

zeer gemakkelijk is. Dit noemt men de uitzet

ting, of ontspanning (diaftole) der flagaderen, en

het is bewezen, dat deze ontspanning naauwkeurig

met de zanentrekking van het hart overeenstemt,

en met dezelve, volmaakt gelijktijdig, plaats heeft.

* : $ 115.

Het getal der lagen van het hart zelf is in

CC:\
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een gezond mensch oneindig verschillend, vooral

ten opzigte van den Ouderdom, maar ook ten aan

zien van andere omstandigheden, welke in elken

ouderdom de bijzondere gezondheid van ieder

mensch uitmaken, zoo dat het onmogelijk is,

hier eene vaste regelmaat te bepalen. Het zij mij

intusschen gegund bij te brengen, wat ik door

gaans, bij ons te lande (n), bij menschen van ver

fchillende jaren ondervonden heb. In een eerst

geboren kind, dat liechts weinig dagen oud was,

telde ik, als het gerust fliep, omtrend 140 slagen

in eene minuut, tegen het einde van het eerste

jaar 124, in het tweede jaar tot IIo, in het

derde en vervolgens 96, in de jaren, waarin ge

woonlijk de tanden gewisseld worden, tot 86, in

den tijd der huwbaarheid omtrend 8o, in den

mannelijken leeftijd tot 75, in den zestigjarigen

ouderdom 6o. Maar onder hooger bejaarden heb

ik er naauwelijks twee van even hoogen ouderdom

gevonden, bij welke het getal der polsflagen ge

lijk stond. , -

$. 116.

Der vrouwelijke kunne wordt, al het overige

gelijk staande, een fneller polsslag dan aan het

-
man

(n) Mijne opgave verschilt weinig van die welke eu

REBERDEN in Engeland heeft aangeteekend, Medical Tranae

eëions, Vol, II. P• 2I. feq.
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I

mannelijk geslacht toegeschreven, en aan lange

menschen minder polslagen dan aan korte. Het is

eene meer bevestigde waarneming, dat eene kou

de luchtstreek der inwoneren pols trager maakt (0).

Dat de pols na den maaltijd, zoo ook na

zaadftorting, of door waken, en ligchaamsbewe

ging versneld wordt, is ook den minstkundigen

bekend. -

S. 117.

Dit zij genoeg over den pols in den gezon

den toestand. Het fcheen mij der nature over

eenkomstig over dit verfchijnfel liever hier te han

delen, daar ik van het hart, dat er toch de

oorsprong van is, fpreke, dan het bij de behan

deling der flagaders te doen, waaaraan men ge

woon is den pols te voelen. -

En op die wijze flaat het hart onophoudelijk

tot den laatsten levensfnik , doch echter houdcn

alle deszelfs deelen niet op zich te bewegen,

maar de regter kamer heeft met den daaraan ge

hegten boezem dit voorregt, dat zij de linker cene

poos overleeft (p). Want daar, na de laatste uit

* ade

(o) J. H. schönherber, De refolutions et impotentia mo

bus mufcularis, p. 15. Hafn. 1768. 8vo.

Hier bij vergelijke men de waarnemingen van F. GABR

sULzER, In Naturgefch, des Hamfters, p. 169. *

(p) Soms gebeurt het echter, fchoon zelden, dat de

regter
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ademing, voor het bloed, door de holle aders te

rug keerende, den gewonen weg door de ingeval

lene longen gefloten wordt: en daar intusschen dat

bloed, het welk deze kort te voren, aan de flinker

kamer van 't hart overgaven, reeds in de groote

flagader is uitgedreven , en de aandrang van het

aderlijk bloed blijft aan houden, kan het niet an

ders zijn, of dit laatste moet, daar het met drift

naar het hart stroomt en er als het ware tegen

aanstoot, den regter boezem treffen, en deze nog

eenigen tijd met deszelfs geweld worstelen, wan

neer flinker gedeelte van 't hart reeds ophoudt te

leven.

$. 118.

Uit deze ophooping van het bloed in het reg

ter gedeelte van 't hart bij de laatste oogenblikken,

vloeit van zelfs voort, waarom men de grootste flag

aderlijke ftammen na den dood niet zeer vol ziet.

En SAB ATIER (q) heeft, na WE1ss (r), uit

deze

regter kamer van 't hart, door eene al te groote ophooping

van bloed overstelpt, en tegen de gewone orde der natuur

voor de linker verlamd worde,iets dat ik zelf meer dan eens

bij het ontleden van levende zoogdieren, vooral van konij

nen ondervond. -

- (q) A. c sABATIER, In vivis animalibus ventriculorum cor

dis eadem capicatas. Parif 1772. 4to.

... (r) J. N. weiss, De dextro cordis ventriculo post mortem

ampliori. Altorf. 1767. 4to. j .
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deze zelfde oorzaak de meerdere grootte van de

regter kamer van 't hart, boven die van de flin

ker (*), getracht afteleiden, die in het lijk voor

namelijk van een volwassen mensch plaats heeft

S. 119. -

Het is door de werktuigen, waarvan wij

tot nu toe spraaken, door tweeërlei bloed

vaten en het hart, dat het bloed wordt be

Wogen en omgevoerd. Maar welke de eigenlijke

fnelheid van die beweging in den gezonden mensch

zij, kan naauwelijks op eenigerhande wijze be

Paald worden. Want niet alleen verfchilt ook

hier in de een van den anderen , maar behalve

dit, is er een groot onderscheid ten opzigte van

Verfchillende ligchaamsdeelen."

Ook schijnt over het geheel het bloed in de

ader en trager te vloeijen, dan in de flagaderen,

en wanneer het door grootere stammen gedreven

Wordt , fneller, dan, wanneer het de kleinste

*tjes doorloopt, schoon de Natuurkundigen dit

**chil van snelheid, wel eens te hoog reken
den. - -

Intusschen neemt men meestal aan, dat de

*middelbare snelheid van het, in den grooten flag

ader

C*D sax, ... - - - -

*M- AURIvILLIUs, De vaforum pulmonalium et cav4
\ Clg N - -

NS baarn eordis *1uali amplitudine. Götting. I75o. 4to- - -
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ader vloeijend bloed deze is: met elken polslag

doorloopt het 8 duim, dat 50 voet in een minuut

bedragen zal,

S. 12o.

Men heeft beweerd, dat de roode bolletjes

van het bloed, langs den as der vaten loopen,

en sneller, dan de overige bestanddeelen, bewogen

worden. Of dit volgens bepaalde proefnemin

gen, of alleen volgens de aangenomene wetten der

waterloopkunde, op den bloedsomloop ten On

regte toegepast, dus beweerd zij, wete ik niet.

Ik zeg, volgens ten onregte toegepaste wetten

der waterloopkunde , want het is, in het alge

meen, dwaasheid, de beweging van een levend

vocht, door levende kanalen van een levend lig

chaam, tot die enkel werktuigkundige Wetten te

willen te rug brengen, naar welke het water

in waterloopkundige werktuigen wordt voort ge

dreven, Mij ten minste is het nog niet mogen

gebeuren, dit voorregt van die bolletjes oogen

fchijnelijk te bemerken, - e

Met meerdere zekerheid ben ik overtuigd,

dat zij, in de overige bestanddeelen des bloeds

zwemmende, alleen voortvloeijen, en niet om haar”

as draaijen,

En in het algemeen is het ter naauwernood

uitgemaakt, of aan het bloed, behalve de voort

gaande beweging, waar over wij spreken, nog eens

: F - &#
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-

andere eigen is, welke men den naam van inwen

dige geeft , fchoon het geen twijfel lijdt, dat de

bestanddeelen des bloeds fomtijds gekleinst wor

den, wanneer zij, naarmate van de verschillende

ftrekking of verdeeling der vaten, of van derzel

'ver inmondingen, in verfchillende rigtingen, wor

den voortgedreven. - - - * -

$. 121.

Eindelijk komen wij tot, het onderzoek der

krachten, waar mede de werktuigen, welke het

bloed bevatten, ter beweging van hetzelve, zijn

toegerust. Laten wij dan voor eerst die bepalen,

welke het hart zijn ingeplant, en buiten allen

twijfel voor de allervoornaamste , en verre de

grootste moeten gehouden worden, en dan over

gaan tot de krachten van een tweeden rang, wel

ke wij zullen zien, dat de werking van het hart

waarlijk in geene geringe mate bevorderen.

S. 122.

Dat de krachten van het hart niet juist kun

nen berekend worden, zal ieder ligt blijken, die

bedenkt, dat noch de hoeveelheid van het, bij

*

elken polslag uitgeworpen, bloed, noch de leng

te, welke deze uitgeworpene golf doorloopt,

noch de snelheid, waar mede zij deze lengte

doorloopt, naauwkeurig kunnen vastgesteld, veel

minder de beletselen met zekerheid opgenoemd
WOL'av
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worden, welke wederom veel van de kracht van

het hart aftrekken.

S. 123.

Echter kan men door eene onderlinge vergelij

king van alles, wat men hier omtrend met eenige

zekerheid mag vooronderstellen, eenigermate de

kracht van het hart waarderen. Gesteld bij voorb.

dat de middelbare hoeveelheid van bloed zij = 3g

pond = 396 oncen, het getal der polslagen = 75

in een minuut, of 45oo in een uur, hier bij neme

men aan, dat bij elke zamentrekking van de linker

hartekamer 2 oncen bloed worden uitgedreven;

dan zal er dit uit volgen, dat de geheele mee

nigte bloed, in ieder uur 22; maal door het hart

gestroomd is.

Het geweld, waar mede dit doorstroomend

bloed door dc zamentrekking der fpiervezelen van het

hart wordt voortgedreven, mag men eenigzins opma

ken uit het opmerkelijk geweld, waarmede, en de

aanzienelijke hoogte, waartoe het bloed, uit een”

gewonden, grooten, en in de nabijheid van 't hart

gelegenen slagader, straalsgewijze losbreekt. Zoo

heb ik het bijvoorb uit den halsslagaâr van een vol

wassenen, bij de eerste zamentrekkingen van het

hart, meer dan vijf voet hoog, zien fpringen (t).

- - S- I24

(*) De proeven van HALEs, waarin hij het wegsprin

gend bloed in zeer lange glaze buizen, welke hij aan de

F 2 flagi
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» - S. 124.

Allen zijn het nu eens, dat men deze ver

wonderlijke, en zoo lang hetzelve leeft, zoo /

volstandige en altijd blijvende sterkte van het

hart, het naast van deszelfs aanmerkelijke prik

kelbaarheid ($. 41.) moet afleiden. Immers is het

voldongen, dat het hierin, vooral ten opzigte

van de langdurigheid ($. 98.), alle andere spierach

tige deelen des ligchaams zeer verre te boven

gaat (u). Wat

flagaders van levende dieren had vastgehegt, wist opte

vangen, en dan de hoogte van den bloedstroom mat, zijn,

even als alle proeven van dien man, die tot diergelij

ke onderzoekingen geboren was, zeer fraai. Wanneer

men evenwel daarna de kracht van het hart wil afmeten, -

dient men bedacht te zijn, dat de bloedstroom, welke in

diergelijke proefnemingen in de holle buis blijft hangen,

geen uitweg vindende, op de flinker hartekamer rust, en

- dezelve drukt, enz.- Hierop kwam intusschen de bereke

ning van HALERs neêr; hij stelde, dat het bloed uit den

halsslagader van een mensch, tot de hoogte van zeven

en een halven voet rijst, voorts rekende hij de opper

vlakte van den flinker hartekamer = 15 vierkante duimen,

en dan bepaalde hij op 51.5 pond de kolom bloed, welke op

de flinker hartekamer drukt, en door derzelver zamentrekking

moet worden voortgedreven.- Zie Statical Esfays, Vol

Il- p. 4o Ed. Lond. 1733 8vo. -

(") FoNTANA, in zijne Ricerche fopra la Fifca animale.

wilde dit te naauw bepalen, HALLER antwoordde hem in

de Götting/che gelehrter anzeigen. -
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Wat meer is. - Door eene beroemde proef

van H ALLER is het nu bekend, dat de wanden

der hartsholligheden zelve door het aanstroomend

bloed geprikkeld, en genoopt worden om zich

zamen te trekken. Door deze proef kon HA L

L ER het voorregt eener langduriger beweging naar

willekeur, of aan het regter of aan het flinker

gedeelte van het hart geven, dan namelijk wan

neer hij den deelen der andere zijde, eerst hun

nen prikkel, het bloed, had afgetapt. -

$. I25. -

Daar er ondertusschen in de werking dier fpie

ren, welke den wil onderworpen zijn en denzel

ven gehoorzamen, ook de medewerking der ze

nuwen, als mede de toestrooming van bloed in

de bewegende vezelen zelve vereischt wordt,

heeft men er over getwist, of en in hoe verre

beide die hulpmiddelen in het volbrengen der be

weging des harte noodwendig deel hebben (v),

- t Dat

-

&

(v) Vergelijk over dezen letterkundigen twist R u o.

2 o Rst eN, Quaeftiones feleåae phyfiologicae. Lugd. Bat,

I 774. 4t0. ,,

J. B. Jac. BEHRENDs, Disfertatio, qua demonfratur cor

aer vis carere. Mogunt. 1792. , ,

JAc. MUNNIKs, Ohfervationes varii argumenti, publice

defenfae Groningae 1805. -> * - "

- - - - - - ** 4

r 3,

\,
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Dat de zenuwen nog al een grooten invloed

op de werking van het hart hebben, bewijst eens

deels het uiterlijk aanzien der harteZenuwen, an

derdeels de groote Zamenstemming des harten met

eest alle en de meest verschillende werkingen

des menschelijken ligchaams. Om niet wijdloopig

te worden, zij het genoeg, als een blijk hier van,

de oogenblikkelijke Zamenstemming van het hart

met alle dc hartstochten, tot een toe, ook in

den gezondsten mensch, vervolgens met de eerste

wegen in verscheidene soorten van ongesteldheden

op te noemen.

Maar dat ook het bloed veel toe brengt om

de prikkelbaarheid van het hart op te wekken,

en als het ware aan te wakkeren, schijnt het

toestel bloedvaten, waaraan deSzelfs vleesch zoo

rijk is, te bewijzen, -

Men mag het ondertusschen zeer waarschijne

lijk achten, dat het gewigt der zenuwen, in

dat oogpunt, waarin wij het nu beschouwen,

grooter is in de zoogenoemde vrijwillige spieren;

maar daar en tegen het vermogen van den bloed

ftroom door middel der vaten, die aan het hart

cigen zijn, grooter tot onderhouding der bewe

ging van dit wonderlijk ingewand,

$ 126.

Maar behalve de tot nog toe opgenoemde

krachten van het hart, bezit het nog cene andere
i 7. werk
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werktuigelijke kracht, welke van deszelfs maak

fel afhangt, en ook van niet weinig gewigt in

de onophoudelijke herhaling van den bloedsom

loop schijnt te wezen. Er wordt namelijk, in

het hart een iedig ijdel geboren, zoodra in det

zelfs zamentrekking zich de holligheden ver

naauwd, en het bloed uitgedreven hebben. Hier

heen moet volgens eene bekende wet der fei

ding met naburig bloed vloeijen. Daar toch de

klapvliezen de terugvloeijing der eens vec1 ge

drevene bloedgolf beletten, blijft er niets overig,

dan dat de holligheden het uit de aders aange

voerde bloed, als het ware, inflorpen en in

ZWelgen (x).

S. 127.

En nu moeten wij tot het onderzoek dier

krachten overgaan, welke behalve het hart,

den overigen werktuigen van den bloedsomloop

zijn ingeplant, en waardoor deze omloop wordt

bewerkstelligt. Want dat er dusdanige krach

ten, die men hulpkrachten kan noemen, en die

de werking van het hart of verligten, of som

wijlen geheel kunnen vergoeden bestaan, wordt

door

(x) ANPR. wILsoN's, Enquiry into the moving powerr,

employing in the circulation of the blood, p. 35. feq Lond.

JJ74- 8vo.
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door meer dan een grond bewezen. Hiertoe be

hoort bij voorb. de beweging des bloeds in zulke

deelen, tot welke de krachten van het hart naaul

t welijks of geheel niet kunnen doordringen: gelijk

in het aderlijk vaatgestel van den lever, en in

de moederkoek; op dat ik van vruchten, zonder

fpoor van een hart geboren, geen gewag make (y),

S. 128.

En wel vooreerst fchijnt hiertoe de werking

der flagaders in aanmerking te moeten genomen te

vvorden, en derzelver vermogen in het bevorde

ren van den bloedsomloop niet gering te zijn;

1choon de oorzaak waar door, en de wijze

waar op zij werken, niet duidelijk kunnen bewe

Zen worden. Vooreerst toch weet ieder, dat de

flagaders van een fpierachtigen rok voorzien

Zijn : daarbij is derzelver prikkelbaarheid door

Ineenigvuldige proefnemingen bewezen (z) : en

eindelijk schijnt ook de gedaante der zachte ze

, - • nuwen,

Cy) ear. wERN. cURTIUs, De mon/tro humano cum infante .

gemello, p. 39 L. B. 1762. 4to.

GU cooper, In Phil Transactions, vol LXV. p. 316.

- HALLERI, Opera minora, T. III. p. 33

*: SHR KLEIN, Defcriptio monflrorum quorundam. Stuttg

-->I A’93. »

C = ) GuaLT, VERScHUIR, De arteriarum et venarum vi ix

::eabius d" in vafis excesju: et inde oriunda fanguinis
*#radioruc abnormi. Groning. I766- 4ts.

kaleffa
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/

nuwen, welke (a), voornamelijk in den onder

buik, de aanzienelijkfte flagaderlijke takken, even

als een net , Omvangen, het gewigt van deze dee

len in het bevorderen van den bloedsomloop te

kennen te geven, - -

$ 129.
- -

Dat de flagaders ook kloppen en wel sterk

kloppen is niemand onbekend; zoo kan bij voorb.

de klopping van den waaiflagader, wanneer wij

het eene been op de knie van het andere leg

gen, niet alleen het been zelf, maar nog een veel

grooter gewigt met hetzelve op doen fpringen.

Ja wat meer is, van overlang kent men hun

z00 wel eene vernaauwing door zamentrekking,

als eene uitzetting door ontspanning toe, welke

men zegt dat beurtelings geschiedt, en met die

van het hart over eenstemt.

Maar dit laatstgezegde is nog aan velerhande

zwarigheden onderhevig (b), niettegenstaande

- » ImCI'

RicH. DEN & soN, Disf arterias omnes et venarum parten

árritabilitate praeditas esfe Edinb. 1775. 8vo.

CHR. KRAMP, De vi vitali arteriarum. Argent. 1785. 8ve.

(a) Zie bij voorb, wALTER's, Platen van de borst-, en

buikszent, en. -

HALLEn, De nervorum in arterias imperio, Gött 1744 4te.

(b) TH. KIRHLAND's, Inquiry into the prefent State ºf

medical Surgery, Vol. I, p. 306 feq Lond. 1783. 8vo

F 5
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men gemeenelijk gelooft, dat het op het bloot ge

tuigenis der zintuigen zelven gegrond is. Voor

al, wanneer men in het midden laat of dit klop

pen dat de vinger bij het onderzoek gevaar

wordt, aan een eigen kracht der flagaderen,

dan of het alleen aan den drang van het hart

moet worden toegeschreven, zoo dat de be

weging van den slagader alleen van het geweld

afhangt, waarmede het bloed in den grooten flag

ader wordt uitgeworpen, en dus deSzelfs wanden

uitzet ?

Alles wel overwogen, schijnt de zaak hier

op neêr te komen, dat de uitzetting van den

flagader, waarover wij nu handelen , waar

lijk aan de zijdelingsche drukking des bloeds,

dat er met geweld in ftroomt, moet worden toe

geschreven: hier door namelijk worden deszelfs

rokken uiteengezet, de flagaår krimpt echter

oogenblikkelijk daarna door zijne veêrkracht weer

tot de vorige en natuurlijke dikte in. Voorts .

moet aan denzelfden aandrang van het bloed ook

de. zijdelingsche beweging van den as dier vaten

worden toegekend, welke men fomtijds kan waar

nemen in grootere flagaders, wanneer zij in flangs

gewijze kronkelingen voortloopen, en aan een

los celwijs-weeffel gehecht zijn. -

Daar en tegen ben ik van gevoelen, dat in

den
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den gezonden toestand naauwelijks eenige echte

zamentrekking, of eene grootere vermaauwing;

dan tot hunne aangeborene dikte , in de flag

aderen plaats heeft , Zoolang namelijk het hart

Zijn werk genoegzaam kan volvoeren, maar wel ,

wanneer zij tegen hunne natuur heviger geprik

keld worden, of wanneer het hart ontbreekt, of

door eene zware ziekte in zijn werking verhin

derd wordt, dan toch is het waarschijnelijk dat

de flagaderen deze werking volvoeren, en het

bloed door derzelver levenskracht wordt voortge

dreven.

S. 13I.

Daar voorts verfchillende uitnemende natuur

kundigen, voornamelijk w H Y TT overtuigd wa

ren, dat de kracht, welke het hart uitoefent,

zich niet tot de bloedvaten van het kleinste foort

te weten de uiteinden der flapaders, en de wor

teltjes der aderen konde uitstrekken, hebben zij

de voordrijving des bloeds in dat gedeelte van

het vaatgestel aan eene trillende beweging offlinge

ring der kleinste vaten toegeschreven, waardoor

het er in bevatten vocht wordt voortgestuwd.

Ook hebben zij deze zelfde beweging niet zonder

goed gevolg ter verklaring van den aard der on

fteeking gebruikt, enz.

En waarlijk er zijn velerlei verschijnsels, zoo

wel in den gezonden toestand, waarvan bij het

be
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behandelen over de dierlijke warmte gewag zal

gemaakt worden, als in den zieken, welke men

in trekkingen, voornamelijk van koortsachtigen

aard bemerkt, waaruit tot zulk eene trillende be

weging zou mogen besloten worden, fchoon het

gewapend oog dezelve bij ontledingen van leven

de dieren niet kan gewaar worden.

$ 132.

Nu blijft er nog overig de hulpmiddelen nate

vorfchen, welke de aderen (uitgenomen de uiter

fte worteltjes) bezitten, om het bloed eindelijk

weêr naar het hart te rug te voeren. . Deze

fchijnt een veel geringer werkdadig vermogen,

dan de overigen deelen van het bloedvaten

gestel te hebben. Wat meer is, het schijnt,

als of de terugvloeijing van het bloed, dat

zij bevatten, naar het hart, het meest aan den

aandrang van het immers toevloeijend flagader

lijk bloed, en aan de klapvliezen, waarmede zij

voorzien zijn, en waardoor het wegvloeijen van

het bloed belet wordt, moet worden toegeschre

ven. Den werkelijken invloed dezer vliezen op de

bevordering van den bloedsomloop bewijzen de

ftilstand van bloed in de verstoppingen, welke

in dat geheele aderlijk vaatgestel van den onder

buik, dat geene klapvliezen heeft zoo gemeen zijn (c).

- On

(c) o. E. STANL, De vena portae porta malorum. Halae

2698, 4te- - -
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Ondertusschen en in weerwil van dit alles is

het, om meer dan eene reden, waarschijnelijk, dat

de aderlijke ftammen ook levenskrachten bezitten;

de aderen van den lever, en van dat gedeelte der

moederkoek, dat aan de baarmoeder gehegt is

even er een voorbeeld van: (S. 127.) proefne

mingen op levende dieren bewijzen het mede: -

ook merkten wij boven (S. 95 ) aan, dat de

uiterfte ftammen der aderen zeer zeker een' fpier

achtigen rok hebben. - ,

t - $ 133. . . . .

Dit zijn dan de voornaamste krachten, waar

door het bloed wordt voortgedreven, en welke

afhangen van de levenskracht en het maakfel der

vaten zelven, die het bevatten. Want wat

zwaarte-, of aantrekkings-, of andere krach

ten, welke allen ligchamen eigen zijn, op het

zelve uitwerken, late ik nu daar. Voords zullen

alle verdere hulpmiddelen, welke bij den gebo

ren mensch , andere ligchaamswerkingen, bij

voorb. ademhaling, beweging der spieren enz.,

hier nog aanbrengen, bij de behandeling dier

werkingen zelve, ter zijner plaatse van zelfs

duidelijk worden.'

Se2 - r,
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A c H T S TE A F DE EL IN G,

O V E R

DE ADEMHALING EN DERZELVER.

vooRNAAMSTE NUT.

S. 134. -

Met het hart zijn de longen, zoo wel door

hunne naburige ligging (l), als door het onder

ling verband van beider werking , naauw ver

eenigd. Het zijn twee ingewanden, groot van

oppervlakte in den mensch na de geboorte, maar

ligt, naar mate van die oppervlakte, zoo dat zij

op het water drijven. Zij bestaan uit een spons

acntig, ja eenigzins schuimachtig, echter zeer

taai zamenftel.

S. 135.

Dc longen vervullen beide de borstholten,

zij raken de borstvliezen, naar welke, zoo als

ook naar de overige in de borstholte vervatte dec

len, zij zich even als naar een vorm voegen en

fchikken.

S. 136.

Zij hangen, als het ware, aan de luchtpijp,

gemeenelijk aspera arteria genaamd. Dezelve be

" - ftaat

(d) EUSTAcHII, Tab. XV. fig. 1-6
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ftaat, behalve uit een inwendigen, met flijm be

fmeerden, en uit een daarop volgenden zenuw

achtigen en zeer gevoeligen rok, mede uit een?

fpierachtigen , welke den zenuwachtigen om

vangt, en, uitgenomen aan de achter zijde, door

een onbepaald getal fikkelvormige kraakbeenige

boogjes van een gefcheiden wordt, - -

S. 137. w

Deze luchtpijp wordt, na dat hij in de borst

holte doorgedrongen is, eerst in de twee long

pijpen gesplitst, en dan worden deze, naarmate

zij in de longkwabben, en derzelver kwabbetjes

doordringen, wederom bij herhaling verdeeld,

en gaan in takken, deze weder in kleindere tak

jes over. Hierbij verdwijnen en de kraakbeenige

kringen, en de spierachtige rok, tot dat de tak

jes ten laatste aan hun uiteinde in die celletjes

doodloopen, welke het grootste en voornaamste

gedeelte der longen uitmaken, daar zij bij het

ademhalen, den adem beurtelings opnemen, en

Wederom lozen.

S. 138.

De gedaante en grootte (e) dezer luchtcel

-
letjes

(e Y KEIL, kende aan beide longen meer dan 1744 ooo,ooo

celletjes toe, waarin hij zeker zijn weeldrig wiskundig

vernuft bot vierde. - - ;
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letjes schijnt in allen niet gelijk te zijn. Gene tg

over het algemeen veelhoekig, deze naauwelijks

te bepalen, ten opzigte van de oppervlakte (f),

maar ten opzigte van den inhoud, zal zij in een

volwassen man, die sterk inademt, op omtrend

12o teerlingsduimen neêrkomen. Immers komt

de aanmerkelijke grootte, waartoe de opgeblazen

longen, wanneer de borst geopend is, kunnen
opzwellen, hier niet in aanmerking.

ook worden deze luchtcelletjes omringd, en

onderling vereenigd door het algemeen verspreide

flijmweefsel, dat, gelijk wij weten, de gemeen

fchappelijke band van alle ligchaamsdeelen is. On

dertusschen moet men beiderlei zamenweeffet

wel onderscheiden. In gezonde en verfche men

fchen - longen, heb ik die luchtcelletjes Zoo dui

delijk van een gescheiden gezien, dat de lucht

in een fijn takje der longpijpen voorzigtig inge

blazen, alleen een eenige ftreek celletjes , Op

ligtte en nimmer daar uit in naburige celletjes,

of in het algemeene celwijs- weeffel, doordrong,

dat tusschen de celletjes in ligt. Maar zoodra

men sterker blaast de luchtcelletjes op die wijze

t

(f) Even grootsprakig bepaalde dieper KuBN de op

pervlakte der luchtcelletjes van de longen • OP 15°9 vier

kante voeten. /
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breken, en van dit omringend celwijs- weeffel niet ,

meer kunnen onderfcheiden worden, zet de lucht

het celwijs- weefel op, en de geheele long komt

als opgeblazen voor,

$ 140. -

Dit zelfde zeer teder celwijs-weeffel, dat

tusschen de luchtcelletjes der longen ligt, is

met oneindige voortspruitfels van de zoo ader

lijke als slagaderlijke bloedvaten der longen,

doorweven. - Zij komen uit den longflagader

(Plaat I. f g: h.) en uit de vier longaderen

voort. (Plaat I. i.) De takken dezer vaten ver

gezellen de takken van den luchtpijp (g), en

loopen eindelijk, na eene zoo veelvuldige ver

deeling, in een oneindig getal van netvormige

inmondingen uit, welke van de allergrootste fijnheid

zijn. Deze voorzeker allerfraaist zaamgestelde

netjes dringen van alle kanten tot in het meer

maals genoemd celwijs- weeffel door, en omvat

ten de luchtcelletjes zoo naauw, dat die aan

merkelijke hoeveelheid bloeds , welke dezelve

onophoudelijk doorstroomt, van de aanraking dêr

ingeademde lucht niet dan door zeer dunne vlies

jes gescheiden is, door vliesjes, welke volgens

het

- -(g) zusTACHII, Tab. XXVII: fig, -
d G
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het gevoelen van HAL Es naauwelijks een duí

zendste gedeelte van een duim dik zijn.

S. I41.

Hebben wij boven ($. 139.) gezien dat clke

tak van de luchtpijp aan eene eigene tros, als het

ware, van luchtcelletjes is gehecht, zoo schijnt

het, ook, dat aan elken tros , of elk kwabbetje,

een bijzonder bloedvaten gestel eigen is, waar van

de takjes wel onderling netsgewijs worden ver

eenigd, maar die bijna geene vereeniging door

inmonding met de vaatjes der overige kwabbetjes

fchijnen te hebben. Indien ik mij niet bedriege,

leeren wij dit, zoo uit waarnemingen met het

microscoop op de longen van levende kikvorschen

en flangen genomen, als uit zeer fijne opfpuitin

gen van menschenlongen , ja zelfs uit verschijn

fels in den zieken toestand, bij voorb. uit de et

terzakken en andere diergelijke plaatselijke gebre

ken der longen.

S. I42

Eindelijk moeten wij ook gewag maken van

het opmerkelijk toestel watervaten (h), waarmede

die rok der longen , die derzelve oppervlakte

het meest algemeen bedekt, even als met een

- net 2

(h) MascAeNI, Hifteria vaforum lymphaticorum, Tab.XX
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net, omgeven is. Hiertoe behooren mede talrij

ke watervaats- of zaamgerolde klieren (i), die

men wel moet onderscheiden van naburige klie

ren van een andere foort, welke men luchtpijps

klieren noemt, en die van eene blaasje ter af

fcheiding, en van een buis ter afleiding voorzien

zijn. Deze behooren onder de korrelige klie

ren (k).

$. I43.

De borstholte, waarin de longen vervat zijn,

bestaat in eene uit beenen en kraakbeenen za

mengestelde kas, eenigzins in de gedaante van

een kuil. Over het geheel is deze kas vrij hecht

en stevig, doch evenwel slechts zoo, dat de

meeste deelen min of meer mêgeven, en hierdoor

tot die bewegingen geschikt worden, die de

ademhaling vordert (l). - -

Dit geldt vooral van die zes paar ware rib

ben $

(i) Ibid. Tab. XXI. -

(k) Zie PoRTAL, in Memoires de l'Academie des Scien

zes de Paris. Ao. 178o. - -

(l) J o AMSTEIN, (praef oETINGER De ufu et actione

mufculorum intercoftalium. Tubing 1769 4to. -

TheoD FR TREUDELENBURG, Fil. De fterni coftarumqug

ân refpirattone vera genuinaque motus ratione. Gott. 1779. 480.

BoRDENAve et SABATIER, in Mem, de l'Acad. des Scienc,

de Paris. Ao. 1778. - -

G 2
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ben, welke op het eerste volgen, en beweeg

baarder zijn, naarmate zij meer naar beneden

geplaatst, of naar mate derzelver ligchaamen, en,

de kraakbeenige aanhangfels langer zijn, waardoor

zij, met eene foort van gewrichting, aan beide zij

den van het borstbeen zijn gehecht.

$ 144.

Tusschen de - randen dezer ribben ligt eene

dubbelde laag tusschenribspieren , waarvan de

vezelen wel eene verfchillende ftrekking volgen,

maar de werking evenwel eenstemmig is. -

Tegen het onderstuk van de geheele holte is

het middenrif gewelfsgewijze gespannen. Dit is

cen merkwaardige, en, om H ALLE RS woorden

te gebruiken, buiten kijf de voornaamste fpier na

het hart. Deszelfs aandeel in de bewerkstelling

der ademhaling fchijnt, voornamelijk van den

middenrifs- zenuw (m) af te hangen, zoo als de

groote G AL EN Us (n) reeds voorlang door ont

leding van levende dieren bewezen heeft. Meest

al

(m) De anatomicis adminiftratlonibus , L. VIII. C. 8.

Dit geheele boek is vol proefnemingen, betreffende de

ademhaling.

(n) EPHR. KRUGER, De Nervo phrenico. Lipf. 1759

Ook in sANDIFoRT, Thefaur. Tom. III. herdrukt.

wALTER, Tab. Nerv. thor, abdominis, Tab. I, fig te

t), M.,
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al is hij in eene beurtelingsche en tegenstrijdige

beweging met de spieren van den onderbuik,

voornamelijk met de beiderlei fchuinsloopende,

en met de overdwarsche spieren, -

S. 145. -

Deze , op die wijze zamengestelde , borst

holte wordt beurtelings bij elke inademing uit

gezet, en bij eene daarop volgende uitademing

weder op nieuw in zijn engere vorm hersteld.

Vooral wordt dezelve bij het inademen op de zij

den, en naar beneden ruimer, zoo dat de lig

chamen der opgenoemde ribben ($. 143. ) opge

ligt en derzelver onderste randen eenigzins naar

buiten gedraaid worden, en inmiddels ook de

boog, welke het middenrif beschrijft, een wei

nig neérgedrukt en meer effen wordt. Maar nim

mer heb ik bij de geruste ademhaling van een ge

zond mensch kunnen bemerken, dat het onderst

gedeelte van het borstbeen ter zelver tijd, gelijk

men zulks voorgeeft, naar voren wordt bewogen,

S. 146. -

Het is deze beurtelingsche beweging van de

borstholte, welke in een mensch, die gezond en

aan zich zelven is overgelaten, van het uur der

geboorte tot het laatste levensoogenblik, het geheele

leven door, voortduurt, en wel op dat de longenzelve

door cene onophoudelijke beurtelingsche afwisseling

G 2 ZOJºn
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zouden uitgezet worden om de lucht te verzwelgen,

en weder zanmengedrukt om dezelve te lozen. Deze

beurtelingsche werking der longen gebeurt in een

volwassen mensch, die in rust is, veertien maal in

eene minuut, zoo dat eene enkele ademhaling ge

lijk ftaat met vijf polsflagen.

$ 147.

Immers moet de mensch, zoo als alle overige

warmbloedige dieren, noodzakelijk deze ingea

demde lucht, daar hij ze niet lang kan inhou

den, na eene korte poos wederom opgeven, en

tegen eenen nieuwen teug van dit levensvoedsel,

zoo als de lucht van oude tijden her heette (o),

verwisselen. Nademaal uit de dagelijksche onder

vinding bekend is, dat in de lucht, die wij ina

demen, zoodra zij in de longen is, en hoe zuiver

zij ook voor het overige ware, binnen een kor

ten tijd zulke aanmerkelijke veranderingen voor

vallen, dat dezelve daardoor geheel en al besmet,

CIk

( e ) Hoe overoud de kennis van de lucht als levens

voedsel zij, kan reeds blijken uit het boek over de win

den dat men aan H 1 P P o cR A T E s toefchrijft, en welks

fchrijver het voedfel des menfchen tot drieërlei brengt, de

fpijs den drank, en de lucht, en dit laatste daarom als

levensvoedfel onderscheidt, omdat wij dezelve zonder le

vensgevaar, zelfs niet het kleinste oogenblik, kunnen mis

fen
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's,

en, ten zij zij vernieuwd worde, voor eene twee

de inademing ongeschikt wordt (p).

$. 148.

Nu is het dan de vraag van wat aard deze

veranderingen zijn, welke de ingeademde lucht

in de longen ondergaat ? veranderingen, welke

men geenszins, zoo als weleer plagt te gefchie

den, van ik weet niet welk verlies aan veer

kracht moet afleiden , maar van de ontleding

der zoogenoemde grondstoffen dezer vloeistof.

Want de dampkringslucht, welke wij inademen,

is een wonderbaarlijk mengsel van zeer ongelijk

foortige bestanddeelen. Ik zal hier niet eens.

fpreken van zoo veele vreemde ligchamen, welke

immer in de lucht zweven, bij voorb, de geuren,

velerhande dampen behalve de waterdampen,

en duizend andere dingen. Maar daarenboven is

de lucht altijd min of meer met Waterdampen

- be

(p) Vergelijk de twist van HARvA EU s met den be

roemden fterrekundigen Jo. GR AE v Es, over de noodza

kelijke vernieuwing van het voedend vocht der lucht, in de

Difcription of the pyramids in Aegypt, pag. 1o1. feq- ed.

Lond. 1646. 8vo. - -

Als mede EDw. HALLEY's, Discourfe concerning the means

of furnisfhing air at the bottom of the fea in any ordinary

Depths in de Philof. Transaäions, Vol. XXIX. No. 349

pag. 492. feq. -

G 4
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bezwangerd, noch ooit geheel vrij van electrie

fche en magnetiesche stof. En eindelijk, al liet

en dit alles daar, dan nog blijft zij evenwel

uit eene ongelijke mate van tweeërlei bestand

deelen zamengeiteld, te weten uit C,73. ftikftof

lucnt of stikstof- gas (q), zoo als zij van de

Fransche scheikundigen genoemd wordt, anders

phlogistiefche lucht, en o,27 zuurstof-gas, of ge

dephlogistifeerde lucht (r). - -

$ 149.

In de eerste plaats is het bekend dat bij

elke inademing, wanneer een volwassen mensch,

bij eene geruste ademhaling, 4o teerlings duimen

lucht opneemt, het grootste gedeelte van de ge

noemde zuurstoflucht ontbonden en met kolenzu

re, of vaste lucht verwisseld wordt. Zoo dat de

uitgeademde lucht, op eene geschikte wijze in

een klok opgevangen, de vlam, of de gloeijende

kolen, welke men er in dompelt, zeer fpoedig

Ullt

(q) Het behoeft naauwelijks herinnerd te worden, dat

die foort van steeds veerkrachtig blijvende vloeistoffen,

welke hier luchten genoemd worden, bij de hedendaagsche

fcheikundigen gas heeten, een barbaarsch woord door J. B.

VAN HELMoNT uitgevonden.

(r) Anderen stellen, dat er flecht o,72 deelen stiklucht

In de dampkringslucht zijn, maar voegen er nog o,o1 deelkolenzure of vaste lucht bij. •, -

* *
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uitdooft, de kalk, uit het kalkwater neerploft, en

soortelijk veel zwaarder, dan de dampkringslucht,

en tot eene nieuwe gezonde inademing ongeschikt

is (s). Daarenboven is het ook bewezen, dat de

uitgeademde lucht met eene tamelijke hoeveelheid

waterdampen bezwangerd is, welke in eene kou

dere dampkringslucht die niet meer, dan 60°. op

de fchaal van FA HR EN HE IT teekent, in de

gedaante van waasfem zigtbaar wordt (t).

S. 150.

(s) Om te beproeven hoe lang een dier in eene be

paalde hoeveelheid dezer opgenoemde luchtfoorten, bij

herhaling kon inademen, voor dat zij voor hetzelve doo

delijk worden, hield ik bij voorb. drie honden van gelijke

grootte en sterkte gereed, en bond den eersten eene

blaas, omtrent 2o teerlingsduimen zuurstoflucht bevattende,

door middel van een buisje in den opgefnedenen luchtpijp

aan. Na veertien minuten was deze hond dood. - Den

tweeden bond ik dien zelfden blaas aan , opgevuld met

dampkringslucht. Hij stierf, tegen het einde der zesde mi

nuut. Den derden bond ik den blaas vol verkoolftofzuurde,

door den voorgaanden uitgeädemde, lucht aan, en reeds

na vier minuten had hij het leven afgelegd. - In deze

zelfde verkoolftofzuurde lucht, uit de blaas in een geschik

ter vat gedaan, waren de boven aangeroerde verschijnfels

zigtbaar. - Ik heb eene afbeelding en beschrijving der

werktuigen, waar van ik mij bediene, om deze proeven -

zorgvuldig te doen, gegeven in Medic. Biblioth. Vol. I.

pag. 174- feq. Tab. I.

(*) J. A. DE Luc, Idées fur la meteorologie, Tom. II. p.

• 22 -

(57- 229. G 5
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$. 150.

Het is dierhalve waarschijnelijk, dat de

grondstof van gemelde hoeveelheid zuurstoflucht,

welke door de inademing wordt opgenomen, door

die ontbinding vrij, met het flagaderlijk bloed ver

mengd, en, op die wijze, door geheel het ligchaam

rondgevoerd wordt: dat daarentegen de koolstof,

en waterstof, door het aderlijk bloed naar het

hart te rug gevoerd, cn dan door de longen,

even als roet, (zoo als de ouden hier over fpraken)

wordt geloosd (u). -

Over het geheel ftrookt met deze redenering

(v) de kleur van hct bloed uitnemend, zijnde de

zelve ligt rood in het flagaderlijk en donker rood

in het aderlijk bloed : zoo ook de gelijkheid

welke er tusschen deze kleuren plaats heeft, met

die, welke men aan het bloed geeft, bijaldien

het aan de verschillende luchtfoorten, waarvan

wij

(u) , Rob. MENzIEs, De refpiratione. Edinb. 179°. 8vo.

II. G. RoUPPE, over het zelfde onderwerp. Lugd. Bat.

1791. 4to.

cHR. GIRTANNER, Anfangsgránde der antiphlogiftijchen

Chemie, pag. 227. ed. 2.

(v) J. ANDR. scHERER, Beweis, dafs J. MAYow, vor 1oo

Jahren dem Grund zur antiphlogiftifchen Chemie und Phyfiolo

gie gelegt hat, pag. 104.

EDw. GoodwYN's, Connexion of life with refpiration. Lond.

I781. 8vo.

J. HUNTER, On the blood, pag. 68.

* .
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wij handelen, wordt blootgesteld. (S. 13.) Al

hoewel men niet kan ontkennen dat hier nog

eenige zwarigheden overblijven. Zoo is het bij

voorb. nog niet bewezen, of en op welke wijze

de koolstof juist in de longen zelve zoodanig met

de zuurstoflucht kan worden vereenigd, dat daar

uit de koolstofzure lucht geboren worde, enz. (w),

$. 151.

De gedurige en levenslange verandering van

deze onderfcheidene beftanddeelen in den mensch

na de geboorte, door middel van de ademhaling,

welke wij tot hier toe hebben nagevorscht, ge

fchiedt in de vrucht, zoo als wij naderhand zien

ullen, op eene geheel andere wijze, en wel

door middel van de zwangere baarmoeder, die met

den moederkoek vereenigd is.

Maar, na dat het kind geboren, en nu aan

zich zelf is overgelaten, brengen velerhande nieuwe

en ongewone prikkels nieuwe bewegingen van

het ligchaam voort, en fchijnen, op die wijze,

aan de uitzetting van de borst en te gelijk aan

de eerste inademing voet te geven, v

Hier

(w) . Zie J. BRUGNATELLI, Elementi di Chimica, Tom. I.

pag. 155. 1795. -

- J. FR, GMELIN - De acidorum origine ex aëre vitali ad

huc dubia in Commentat. Soc. Reg, Scientiar. Getting. Tom,

XIII.
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Hiertoe brengt men, de ophooping van bloed

in den grooten slagader, welke uit het toebinden

der navelstrengs-flagaderen ontstaat: voorts het

gevaar van verstikking, bij gebrek der verwis

feling van verkoolftofd bloed tegen verzuurftofd,

eene verwisseling, die tot hiertoe door middel van

den moederkoek gefchiedde : eindelijk ook het

gevoel van de nieuwe vloeistof, waarin de vrucht,

tot hier toe een waterdier, wordt overgebragt:

de gewaarwording van een geringer graad van

warmte, en meer andere diergelijke prikkels.-

Wanneer dan door deze eerste ademhaling de lon

gen zijn uitgezet, is er een doorgang voor het

bloed door dezelve, ZOOdat het van de navel

ftrengsvaten af, en naar de longen henen geleid

wordt. -

Daar ondertusschen die ingeademde lucht,

door de ontbinding zijner bestanddeelen, waarvan

wij gesproken hebben, schadelijk wordt en der

longen tot een overlast is , fchrijf ik aan de een

voudige geneeskrachten der natuur de daarop vol

gende beweging toe, waardoor zij die vergiftige

ftiklucht wederom uitademen, en tegen een teug

verfchc lucht verwisselen.

Dit alles fchijnt mij het beroemde vraag

stuk van HAR v AE Us ( x ) beter op te los

fen

(*) ou. HARvAEus, De circul. fanguinis ad Jo. RIoLAN.

pag. 251, Ed. Glasgov. I75 I• I2M0.

- En
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fen (y), dan dit door de meeste overige pogingen

der natuurkundigen geschied is (z), vooral zoo

men aan het groote geWigt der ademhaling ten

opzigte van den bloedsomloop, dat reeds eene zeer

bekende proef van Hoo KE (a) heeft bewezen,

denkt.

En voornamelijk in Excert. de generatione animalium,

pag. 263. Ed. Lond. 1651. 400

(y) THEoD. G. AUG. RoosE, Uber das Erfticken neuge

bohrner kinder. Brunsv. 1794 8vo.

(z) PETR. JAcoB. DAoUSTENc, De Refpirafione, pag. 54

feq. Lugd. Bat. 1743. 4to.

RoB. wHYTT, On the vital and other involontary motions

of animals, pag. 222. Ed. Edinb. 1751. 8vo.

(a) Deze proefneming draagt deze naam, om dat R

HooKE, dezelve zeer heeft opgeluisterd. Zie TH. SPRAT,

Hift. of the Royal Society, pag. 232. Lond. 1667. 4to. Maar

zij was voorlang reeds door vesALIUs genomen, en uit

hoofde der fraaiheid zeer aanbevolen. De Corp. Hum, Fa

brica, pag. 824

g:",
. Vooro'
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NE G EN DE AFDE ELING,

O V E R

D S S TE M EN D E S P R. A. A. Ks

S. 152.

IIet voornaamste werk der ademhaling hebben

wij nagegaan. Bij eene andere gelegenheid zullen

wij zeggen wat zij tot de vermenging van de gij!

met het bloed, en op velerhande wijze meer,

tot de geheele reeks van natuurlijke ligchaams

werkingen toebrenge. -- Nu zullen wij derzel

ver overige nuttigheid behandelen.

En wel vooreerst willen wij over de ftem

fpreken, welke den mensch (b) na de geboorte

eigen is en uit de longen voortkomt. Iets, dat

A R 1 s To T EL Es reeds voorlang heeft aangemerkt,

wanneer hij zegt dat geene andere, dan dieren,

die door longen ademhalen, geluid geven. Door

de stem verstaan wij toch eigenlijk het geluid,

hetwelk door middel der uitgeademde lucht in

het strottenhoofd wordt gemaakt, zijnde dit ftrot

tenhoofd een allerkunftigst werktuig , dat even

alS

(b) F. L. M MALoET, et JAc, sAvARY, E ut ceteris ani

sualibus ita homini fua vox peculiaris. Par. 1757. 4to.
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al het kroonwerk op een pijlaar, op de luchtpijp

geplaatst is (c). -

$. 153.

Dit werktuig bestaat uit vele kraakbeentjes

in de gedaante van een doosje vereenigd (d).

Zij zijn met een groot toestel fpieren (e) voorzien

en kunnen zoo wel alle te gelijk, als naar de

verscheidenheid van de stem , eenige in het bij

Zonder in beweging gebragt worden.

$ 154.

Intusschen is de ftrot- of stemfpleet , boven

alle de overige deelen, het voornaamste ter vor

ming van de item. Het is eene vrij naauwe ope

ning van de luchtpijp, waarover een klapvlies

hangt, het ftrotlapje naamlijk, dat er aan de voor-

zijde aangehecht is. Het lijdt toch geen twijfel,

dat de lucht geluid geeft, zoodra zij tegen de

randen van deze fpleet op eene gefchikte wijze

aanflaat. . . -

$. I55

(c) JAN. MARc. Busch, De mechanismo organi vocis, hu

jusque functione. Groning. 177o. 4to. -

(d) EUSTACHII, Tab. XLII.

MoRGAGNI, Adverfaria anatomica prim, Tab. II.

sANToRINI, Obferv. anatom. Tab. III. fig. 1. 2. 3

(e) B. s. ALBINI, Tab. mufcul. Tab. fig. 1-15. Tab

XI. fig. 45-48. Tab. XII, fig. 1-7-,
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S. 155.

Maar daarover heeft men getwist, welke de

veranderingen zijn, die in de stemfpleet bij de

vorming der ftem voorvallen ? Of zij namelijk,

alleenlijk beurtelings verwijderd en vernaauwd

worde, zoo als met G A L EN US D 0 D ART van

gevoelen was, of dat veeleer de verscheidenheid

der stem van de fpanning en ontspanning der ban

dem van de ftemfpleet afhange, zoo als F ER RE IN

beweerde. -

De laatste vergeleek dus dit voornaamste

werktuig van de stem met een maren-instrument,

de eerste met een blaas- instrument (f).

Wanneer men ondertusschen alles wel nagaat,

is het denkelijk dat het ftrottenhoofd veranderin

gen van beiderlei aard ondergaat, evenwel zoo,

dat die veranderingen het fterkste fchijnen te we

zen, welke door middel der banden te wege ge

bragt worden, voornamelijk der banden, die van

het schildvormig naar het fpleetmakend kraakbeen

loopen, en de stemfnaren van FERREIN zijn.

Hiervan hangen de veranderingen der holligheden

van het strottenhoofd af, die mede invloed op de

ftem hebben.
- -

$. 156.

(f) RRATzENSTEIN, hield de stemfpleet met het strot

tenhoofd voor eene foort van trommel, waarvan het vlies

in tweeën is gefneden. Zie zijn Tentamen de natura et cha

radere fonorum litterarum vocalium, Petrop. 1781. 4st. .
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S. 156.

Dat ondertusschen alle beweegbaarheid der

ftemfpleet, van welken aard die dan ook zij,

van de menigte fpieren, die tot het strottenhoofd

behooren, afhangt, kan zeer aardig proefonder

vindelijk bewezen worden. Men kan namelijk

door het afbinden of doorsnijden der terugkerende

zenuwen, of die van het achterste paar zelf, den

ftem der dieren of zachter maken, of geheel doen

ophouden (g).

- $. 157.

Het fluiten heeft de mensch met de zangvoge

len gemeen. De laatste bezitten hiertoe een

dubbeld strottenhoofd, dat aan beide zijden van

de luchtpijp in tweeën gesplitst is. En schoon

de mensch flechts een gemeen strottenhoofd heeft;

heeft hij, zoo mij dunkt, door de vernaauwing

der lippen de vogels leeren navolgen (h).

« S. 158,

(g) Men vergelijke over deze beroemde, en door aa

LENUs het eerst genomene proef, onder anderen -

w. couRTEN, In Philof. Tranf: No. 31.

MoRGAcNI, Ep. Anat. XII. No. 2o. . .

r. P. MolINELLI, In Commentar. inftituti Bon. Tom. III

J. HA1GHToN, In Memoirs of the medical Society of Lon

don, Tom. III. * -

(h) Het blijkt uit het voorbeeld van de allerwildste

Volken, dat het menschelijk strottenhoofd zeer buigzaam'
H: - is'

*
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$. 158. -

Het zingen daarentegen , hetwelk uit de

fpraak en eene harmonische buiging van de stem

bestaat, zoude ik oordeelen den mensch bijzon

der eigen te zijn. Want het fluiten is den voge

len aangeboren: ook leeren zeer vele vogels, ja

zelfs honden woorden uitfpreken. Maar het ei

genlijk zingen hebben niet dan met de grootste

moeite, en nog maar ten halve sommige papegaai

jen, zoo men verhaalt, lceren navolgen, terwijl

er integendeel, maar mijne gedachten, geen volk

zoo barbaarsch bestaat, bij hetwelk het zingen

niet zeer gemeen is (i).

- S. I59

fs in het navolgen van de ftem der vogelen. Zie bij

voorb. over de inwoners van Nieuw Guinee in de Zuidlan

den, dat men 't land van de Papous noemt, NIc. wITSEN,

Noord en Oost Tartarye, tweede druk Amft. 1705. I. Deel,

bladz. 165. En over de Choktah's, een Noord - Ameri

kaansch volk, Jac. ADAIR, in Hiftory of the American In

dians, pag. 309.

(i) Ik heb hier over, ten opzigte van de Aethiopiërs,

Groenlanders, de inwoners van Canada, Californie, de Kamfchat

dalers, en andere de getuigenissen van geloofwaardige Reizi

gers bij de hand, zoo dat mij twijfelachtig voorkomt, het

gene RoUSSEAU beweerde, dat, namelijk het zingen, den

mensch, van nature niet eigen zoude zijn. Zie deszelfs

Dictionnaire de Mufique, Vol. I. pag. 17o. Genev. 1781.

$20:30,
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t $. 159.

De fpraak zelve is eene bijzondere wijziging

van de stem. Zij bestaat in de vorming van let

teren bij het uitademen der lucht, het zij door

den mond of door de neusgaten. Deze vorming

van letteren geschiedt voornamelijk door middel

van de tong, door derzelver plaatsing en aan

horting tegen de naburige deelen, voornamelijk

tegen het gehemelte en de tanden : voorts mede

door middel van de verschillende beweging der

lippen (k). - - - -

Hier uit is het onderscheid tusschen stem en

fpraak blijkbaar. De eerste toch wordt in het

strottenhoofd zelf gevormd, de laatste hangt af

van de bijzondere bewerktuiging der overige

organen, Waar van wij gewag maakten.

De ftem is voorts den redeloozen dieren, zoo

wel als den mensch eigen : men moet dezelve

aan het pas geboren wicht toekennen, en zij

ontbreekt niet geheel bij die ongelukkige kinde

ren, welke onder wilde dieren opgroeiden, of

doof geboren wierden. Maar de spraak volgt al

leen de beschaving en het gebruik onzer redelij

ke vermogens. Zij komt dus niet minder, dan

de rede zelve, boven alle overige dieren, den

mensch eenig en alleen, als een bijzonder voor

- Fegt ?

(k) RIcH. PAYNE KNIGHT's, Analytical esfay on the Greek'

alphabet, pag. 3. Lond. 1791 4to. . . .

H 2
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regt, toe. Het onvernuftige dier heeft genoeg

aan de natuurdrift, waar mede de natuur het

toerustte. Maar de mensch WaS Ontbloot van

deze en diergelijke middelen, waar door hij zijn

leven met eigene krachten kon onderhouden. Hem

wierd dierhalve het voorregt van rede en spraak

gegeven, en het is door middel van dezelve,

dat hij gebruik maakt van den maatschappelijken

band, waar toe hij van nature geschikt is: dat

hij zijne denkbeelden door de fpraakwerktuigen als

het ware bewerken en uitbrengen, en zijne be

geerten kan te kennen geven.

S. 16o.

Middelerwijl is de werking (l) van de fpraak en

vaitfpraak der letteren zoo ingewikkeld, en zoo

zeer voor ons verborgen, dat zelfs de verdeeling

en rangschikking van de letters zelve in on

derfcheidene klassen aan vele zwarigheden onder

hevig is.

DeS

(1) Zie r. MERe. As HELMoNT, Alphabeti vere naturalis

Hebraici delineatio. Sulzbac. 1657. 12m0.

JoACH JUNGII, Doxofcopiae phyffcae minores, Append.

Sect I. P. II. fol. G. g. 3. 1662, 4to.

Jo. wALLIs, Grammatica linguae Anglicanae, cui prae

jgitur de loquela f: fonorum omnium loquelarium formatione

aractatus Grammatico - phyficus. Lond. 1765. 8vo.

coTTE. coNR, cHR, sToRR, De formatione loguelae. Tu

hieg 1731. 4se.
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Des niet te min schijnt de verdeeling van

J. c. AMMAN (m), vrij wel met de natuur over

een te komen. Hij verdeelt de letters in K LI N

KERs, HALFKL IN KERs, en ME DE KLIN

KE R. S. -

I. KL IN K ER s (n). Dcze zijn, of

a) eenvoudige :

a, e, i, ij, o, u,

of b) gemengde:

ā, ā, ā, der Duitschers.

Deze worden meest door de eenvoudige aan

wending van de ftem gevormd. De halfklinkers

en medeklinkers worden daarentegen door de spraak

werktuigen wezenlijk geärticuleerd.

II. HA L F KL IN KERS :

a) Neusletters, m, n, ng, (n, voor de g,)

mede eene Duitfche uitfpraak. - Hier van is

de m, een lipneusletter, de n, een tandneusletter,

de ng, een ftrotneusletter, - -

b) Mondletters, r, en l, de eerste wordt met

eene trillende, de laatste met eene meer onbe

wegelijke tong uitgesproken.

III, ME DEKL IN KER S:

- A.

s -

(m) Zie deszelfs Surdus loquens. Amft. 1692. 8vo. Ook

onder den tijtel Disf de loquela, Amst 17oo.

(n) Zie over derzelver vorming c. T. KRATzENSTEIN,

t. 3, p. -

H 3
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A. Fluitende, in welker uitspraak eene ze

kere opvolging plaats heeft. Hiertoe behooren h ,

ch, f, fch, f, v , ph. De h, is niets, dan eene in

den strot gevormde aspiratie. g, ch, zijn ware me

deklinkers. f, fch, worden tusschen de tanden ge

vormd. f, v, ph, ontstaan door de fluiting van de

onderlip tegen de voorste boventanden.

B. Stotende, welke niet dan bij eene be

dwongene uitademing, als het ware eensklaps

worden uitgestoten. Van dezelve worden k, q,

in den strot gevormd, d, t , tegen de tanden, en

b, p, in den omtrek der lippen. - *

C. Dubbelde, of zamengestelde x, z, der
Duitschers. - f

S. 161.

Eindelijk moeten wij ten minste nog met

een woord van eenige andere wijzigingen van de

menfchelijke stem gewag maken. Hiervan be

hooren er fommige gelijk de hik, de hoest zeker

naauwelijks tot den gezonden staat, waartoe al

leen de phyfiologie zich uitstrekt, doch kunnen met

dit al den, overigens gezonden, mensch ligt over

komen. Sommige als het lagchen, en weenen, fchij

nen den mensch in het bijzonder eigen te zijn.

$. 162.

Ook is het meerderdeel derzelver zeer naauw

onderling verbonden, zoo dat de eene dikwijls
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in de andere verrast De meesten, geschieden

ook op meer dan eene wijze.

Over het algemeen is het lagchen eene op

volging van korte en als het ware afgebroken

uitademingen (o). é

Het hoesten is eene rasse, geweldige, klinken

de uitademing, welke op eene zware inademing,

volgt (p). / -

Het niefen is eene nog heviger en bijna stuip-.

achtige uitademing, waarbij eene korte en fterke

inademing voorafging (q). v,

De hik bestaat daarentegen in eene geluidge

vende, zeer korte en ook eenigzins ftuipachtige

inademing (r). -

Het weenen geschiedt onder zware inademin

gen, welke met langdurige foms afgebrokene uit-,

ademingen wisselen (s). * * *

Het zuchten bestaat in eene langzame en sterke

inademing, de hierop volgende uitademing gaat

- fom

* * * *

(o) FR. LUPIchtus, De rifu. Bafl. 1738. 4to.

Traité des caufes phyfiques et morales du rire. Amft.

1778. 8vo.

(p) Jo. MELCH. FR. ALBRECHT, (praefide HALLERo) Ex

perimenta in vivis animalibus circa tusfis organa exploranda in

ftituta. Götting. 1751. 4to:

(q) M. n. L. J. PoRTA, De fternutatione. Bafl. 1755.4io.

(r) c. J. s. THIEL, De fingultu. Götting. 1761. 4ta.

(s) J. * R. schREIBER, De fietu. Bafil. 1718. 4ta,

H 4
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somtijds van een geluid, het fteenen namelijk ver

gezeld (t). -

Hiermede heeft het geeuwen de meeste over

eenkomst, het welk door eene langzame en lang

durige inademing, en eene diergelijke uitade

ming wordt te weeg gebragt, terwijl tevens de

mond wordt opengesperd , zoo dat de lucht

door het verwijderd keelgat in de buizen van

2 Us TA cHI Us doordringt. - Het geeuwen ont

ftaat bij eenen geringeren, tragen en moeijelijk

voortgaanden bloedsomloop : bij voorbeeld wan

neer de drukking van de lucht, gelijk dit op

zeer hooge bergen plaats heeft, minder is. Het

heeft daarenboven dit bijzonders, dat het ligt

navolging verwekt, waarvan de reden voorzeker

in de herinnering te zoeken is, van een aange

naam gevoel, dat het geeuwen vergezelde (u).

(t) D. c. J. mennor, De fufpirio, Basil. 1756. 4to.

(u) J. o, giïnz, (praef, wALTHER0) De offcitatione. Lipf;

1738- 4to.

:
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TI ENDE A F DE E L IN G,

s

w

O V E N.

DE DIER LIJKE w ARM TE.

$ 163.

De levende mensch heeft, even als alle andere

zoogdieren, met de vogelen, boven de overige

dieren dit bijzonders, dat zijne natuurlijke warm

te, die van de vloeistof, waarin zij leven, verre

te boven gaat, Het is echter opmerkelijk dat de

mensch zelf, wat deze warmte aangaat, voor

de andere dieren uit de opgenoemde klassen wij

ken moet. Zoodat deze warmte bij ons te lande

zich tot 96°. op de fchaal van FAHRENHEIT meestal

bepaald, daar zij reeds bij andere zoogdieren,

en nog meer bij de vogelen dien graad verre te

boven gaat (v). -

- $ 164.

(v) Het zal naauwelijks herinnering behoeven, dat men

dien toestand der warmbloedige dieren moet uitzonderen,

waar in zij zich gedurende den winterslaap bevinden.

want gelijk dan ook de overige werkingen der dierlijke

huishouding, of geheel ophouden, of zeer sterk kwijnen,

zoo wordt ook de aangeborene warmte geringer. Dit

H 5 zest
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S. 164.

Ook is die graad van natuurlijke warmte bij

den mensch zoo ftandvastig dezelfde, dat hier

slechts een gering verschil van weinige graden

naar mate van de gezondheid, welke ieder eigen

is, plaats heeft; het zij hij aan de guurheid van

de bevrozene luchtstreek, of aan de hitte van een?

verzengden hemel is blootgesteld. BoERHAAvE,

beweerde wel is waar, dat de mensch in een

vloeistof niet leven kan, waarvan de hitte groo

ter is, dan zijne natuurlijke warmte. Maar dit

gevoelen is na de waarnemingen, van den be

roemden reiziger en voormaligen Gouverneur van

Georgie, H. ELL IS (w), door verscheidene, in

de natuurkunde van den mensch ervarene man

nen , met opzettelijk daartoe genomene proe

VCIA

zeer bekend verschijnsel belet mij ondertusschen de mee

ning van den fchranderen Jo. HUNTER toeteftemmen, die

begrijpt, dat men de warmbloedige dieren eigenlijk noemen

moet, dieren die onder elke temperatuur der lucht, dezelfde

warmte behouden, On the blood, pag. 15.

(w) Philof. Transact. Vol. I, P. II. 1758. In de dieren

had ARN. DUNTzE, het reeds waargenomen. Zie zijne Experi

ementa calorem animalem fpectantia. Lugd, Bat. 1754. 4to.

En BENJ. FRANKLIN, Experiments and Obfervations on

electricity, pag. 365. Ed. Lond. 1769. 4to.
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ven (x) wederlegd (y). Ja zelfs is dit een groot

voorregt van den mensch, die aan geenen hemel

ftreek gebonden, den geheelen aardbodem bewo

nen, en zoowel de koude aan Hudsons - Baaij

waar de kwik van zelfs bevriest (z), of in Nova

Zembla (a), als de brandende hitte aan den oever

van den Senegal verdragen kan (b),

S. 165,

Wat intusschen den oorsprong aangaat van

- dit

(x) DU HAMEL et TILLET, In Mem. de l'Academie des

Sciences de Paris. A. 17o4.

BLAGDEN en DoBsoN, In Phil. Transactions. A. 1765,

(y) Men weet zelfs dat de zomerhitte in Europa,

fomtijds des menfchen warmte te boven gaat. Iets, dat ik

zelf den 3. Augustus 1783. ondervonden heb. Dien dag

was ik op deAlpen bij Lucerne, en zag met den HeerschNYDER

DE wARTENSEE, tegen de middag, de kwik in den warm

temeter van FAHRENHEIT, in de fchaduw tot boven de roo*.

rijzen, en echter daalde dezelve tot omtrend 97°. wanneer

ik den warmtemeter op eene geschikte wijs tegen mijn lijf

hield.

(z) TH. HUTcHINs, Experiments for afcertaining the point

ef mercurial congelation, pag. 66. feq. Lond. 1734 8vo.

(a) GERRIT DE vRIEs, Waerachtighe befchryvinghe van

drie Seylogiën, ter wereld noyt zoo vreemt ghehoort, enz.

Amft. 1759. 4to.
-

(b) J P scHoTTE, On the fynochus atrabiliofa, wich

vaged at Senegal, a. 1778. pag. 74. feq. Lond. 1782. 3ve
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dit vuur, dat ons zoo wonderbaarlijk gelijkmatig,

en bestendig doorgloeit, en verwarmt, hier om

trend prijst zich, door hare eenvoudigheid, en

overeenkomst met de natuurverschijnsels boven al

le andere die leer aan, volgens welke de longen

als de eerste en voornaamste ftookplaats van die

warmte worden aangemerkt , en de ontbinding

van de zuurstof der dampkringslucht ($. 248. )

welke wij inademen, voor de brandftof gehouden

Wordt. -

V

*

- S. 166,

Immers wordt, gelijk wij reeds gezien heb

ben, het verzuurd gedeelte van de ingeademde

lucht, in de celletjes van de longpijpen ontbon

den, zoo dat deszelfs grondstof, zijnde de zuur

stof, die eerst door de vereeniging met de gebon

dene warmteftOf eene luchtvormige gedaante had,

zich nu daarvan afscheidt, en met het bloed

vermengt, dat in oneindig fijne vaatjes de lon

gen doorstroomt. Het kan dierhalve niet anders,

of de warmte, nu ontbonden en vrij, en daar

door bemerkbaar geworden, moet veel tot de

verwarming der dierlijke machine toebrengen,

welke men in dit opzigt niet onaardig met een

levende scheikundige werkplaats heeft vergeleken,

s 167. -

A
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$. 167.

Het is voorts duidelijk dat tot verwekking

en wijziging dier dierlijke warmte, die verande

ringen veel toebrengen, welke dit gezuurstofd

bloed ondergaat, terwijl het door de takverfprei

dingen van den grooten slagader, het geheele lig

ehaam , behalve de longen, doorloopt. Wij

hebben hier die verwonderlijke en gedurige ver

wisseling op het oog van de zuurstof met de kool

ftof, waarvan wij reeds op meer dan eene plaats,

gewag maakten, en - waardoor het zoogenaamd

flagaderlijk bloed, dat uit het flinker gedeelte van

*t hart gedreven is, in het kort, als aderlijk bloed

naar het regtergedeelte te rug keert.

S. 168.

Ook fchijnt het behalve dit alles zeer waar

fchijnelijk, dat de afscheiding der overige vochten

zelve veel tot het ontstaan en de matiging der

dierlijke warmte toebrengt, daar van den eenen

kant vochtige vloeiftoffen in het ligchaam zelf door

middel der asfimilatie en voeding tot harde lig

chamen worden, en van den anderen kant lucht

foorten uit het bloed worden afgescheiden.

$. 169.

Maar dewijl dit alles niet, dan door de werk

dadigheid der levenskrachten kan geschieden, is

hier uit gemakkelijk op te maken, welke een groot

v da):
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aandeel ook die krachten in het onderhouden der

natuurlijke warmte (c) hebben. *

\

$. I7O.

Het schijnt toch dat de werking der kleine

vaatjes afhangt van de op velerlei wijze versterk

te, of verslapte levensdadigheid, en van deze

werking de verwisseling van de uit het ligchaam

bevatte koolstof tegen aangebragte zuurstof.

Dit toch leeren vele verschijnfels, dat naar

mate van de verschillende warmte der vloeistof,

waar in wij ons bevinden, de werking van de

kleine vaatjes ook verschilt. Zoo zal dan, wan

neer wij aan de koude blootgesteld zijn, en

hier door waarschijnelijk de fpanning dier vaatjes

vermeerderd wordt, door dezelve eene grootere

hoeveelheid zuurstof tegen koolstof verwisseld, en

daardoor eene grootere warmte verwekt worden;

welke daarentegen minder zal wezen, wanneer

wij ons in eene verzwakkende en verslappende

vloeistof bevinden, en de genoemde vaatjes wer
w kclOOs

(e) Over den invloed van het zenuwgestel voorname

lijk, op de dierlijke warmte, heb ik gehandeld in mijn

Spec. phyfiologiae comparatae inter animantia calidi et frigidi

fanguinis, pag. 23

M. sTRöM, heeft dien zelven invloed met meer be

wijzen gestaafd in zijne Theoria inflammationis doctrinae de

twlore animali fuperftructa, pag. 30. feq. Hafn. 1795, 8vo,

<
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keloos blijven. - Immers zou men dit alles op

maken uit de gelijkmatigheid der dierlijke warm

te (d), die in de zomerhitte naauwelijks vermeer

dert, in de winterkoude naauwelijks vermindert;

indien men dezelve niet naar het onzeker gevoel,

maar door middel van een warmtemeter bepaalt:

en ook daar uit, dat men zelfs eene vermeerde

ring van die warmte bespeurt, wanneer wij ons

in koud water dompelen (e).

-

/

S. I71. • *

Ondertusschen komen boven alle andere deelen

van het menschelijk ligchaam, ten opzigte van

het vermogen der kleine vaatjes, ter wijziging

van de dierlijke warmte, de huid, en de inner

lijke oppervlakte van het darmkanaal in aanmer

king, daar deze twee werktuigen, eensdeels door

een groot toestel van bloedvaten een in dit op

zigt aan dat der longen gelijkend maakfel heb

ben; anderdeels door een naauw en fterk mede

gevoel (f) met dezelve zamenstemmen , zoo

zelfs, dat zij fommige werkingen der longen,

verligten en versterken, ja eenigzins voor een?

tijd.

(d) cRAwroRD, in Philof. Transact. Vol. LXXI. P. II.

(e) G. PIcKEL, Experimenta phyfico-medica de electricitate

et calore animali, pag. 91. feq. Wierub. 1778.

(f) Jo. cHR. FR. GoescHEN, (Praef. PH. FR. MRçKEL,)

Pulmonum cum cute commercium. Hal, 1789. 3vo.
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tijd het gemis derzelve vergoeden kunnen. Dit

laatste toch schijnen ziektekundige waarnemin

gen te bevestigen, aangaande volwassene men

fchen, welke eene genoegzaam volkomene verte

ring of ander hevig gebrek der longen eenigen

tijd overleefd, en die men zelfs gezien heeft, dat

de ademhaling lang ontbeerd hebben (g),

* *

$. 172..

In het bijzonder komen met deze werking

der kleine huidvaatjes ter verwekking en matiging

of geheele verdoving der dierlijke warmte, voor

al eenige verschijnfels, zoo wel in den gezonden

als zieken toestand overeen , men ziet namelijk

dat fommige deelen van het dierlijk ligchaam ,

eene plaatselijke warmte hebben, of minder of

meerder, dan die van het overige ligchaam.

Zoo fchijnt de koude fnoct der honden van

eene bijzondere plaatselijke werking der kleine

vaatjes, welke daar geplaatst, en anders, dan

over het overig ligchaam werkzaam zijn, te moe

ten worden afgeleid: zoo ook de bijzondere hit

te, welke in teeringachtigen, dan de wangen,

dan weder de handpalmen doet gloeijen, insge

(g) Tacconi, in comment. Infit. Bonunierf, vol. VI.

dag, 74
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lijks van eene plaatselijke , maar buitengewoon

vermeerderde werkzaamheid der zelven.- op

dat ik andere, hier te huis hoorende, verschijns

fels voor bij ga, bij voorb, het gene men in de

teeldeelen % bij de werking der teeldrift, waar

neemt, of de koude voeten, welke zoo vele zie

kelijke menschen hinderen, enz. -

- $ 173

Wat voor het overige de uitwendige opper

vlakte van het darmkanaal aangaat, dit is het

eenig innerlijk deel van het ligchaam, behalve

de longen, waartoe de lucht een vrijen toegang

heeft, en het behoeft bijna geen bewijs, dat deze

toegang in der daad steeds open is, en wij een

groote hoeveelheid lucht inzwelgen. t

Deze lucht wordt in de maag, en darmen,

ontleed (h) , zoo dat zij, in den geheel gezonden

mensch, niet lang als eene veérkrachtige vloei-.

stof daarin blijft. Wij zien dit evenwel gebeu

ren, wanneer de hoeveelheid dezer lucht te groot

is, of de voormaals genoemde vaatjes uit hoofde

van eene geringe werkdadigheid, niet werken. ,

Dit gevoelen wordt ten minste bevestigd door,

de verbazende menigte bloedvaten, welke de zoo,

groote

$ - $ -

(*) Jurist, in Aales de Chemie. Nov. I79I

1
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groote inwendige oppervlakte der darmen, die

men gemeenelijk gelijk stelt met de buitenfte op

pervlakte van het ligchaam, geheel, als het wa
ge, vervult. . . . . k

r
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$. 174

Zoo zeer loopen de werkingen der huid, waar

mede het menfchelijk ligchaam bedekt is, uit

een, dat dezelve ter naauwernood op eene voeg

zame wijze, in een en het zelfde hoofdstuk kun

nen behandeld worden. Veel geschikter, zoo

het fchijnt, wordt ieder van haar , onder die

klasse van werkingen gerangschikt, waartoe zij

behoort. - - - -
-

Want voor eerst, is de huid het werktuig

des gevoels, waarvan onder de dierlijke werkin

gen melding zal gemaakt worden. Voorts is zij

het werktuig der inzuiging, en behoort in dat

opzigt tot het gestelder opslorpende watervaten,

zoo als wij bij de natuurlijke werkingen zullen

aantOOnen. Maar daarenboven is de huid

nog de werkplaats der uitwafeming, en komt

- van dien kant zoo zeer met de ademhaling over

een, dat het ons niet ongeschikt voorkwam over

deze werking, onmiddelijk na dezelve te handelen.

• - - - - - - - - * . . . -

-- ------ - - - - - - - - -22

- I 2 $. 175
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S. 175.

De huid moet men aanmerken als uit drie

vliezen bestaande, uit het eigenlijk gezegde vel,

uit de opperhuid, en uit het netvormig vlies van

Malpighi, het welk tusschen deze beide in ligt.

- Laat ons elk dezer deelen afzonderlijk be

fchOuWen. e -

S. 176. e

De opperhuid (i), is het buitenste bekleedfel

van het ligchaam , aan de dampkrings - lucht

blootgesteld, wier onmiddelijke aanraking, in een

gezond mensch, bijna geene andere deelen, zon

der kwade gevolgen kunnen verdragen; indien

men het verglaas der tanden, de wegen, waar

door wij adem halen, en het darmkanaal hier van

uitzondert.

*

**

$. 177. /

De opperhuid is van een allereenvoudigst

zamenweeffel. Zij is van vaten en zenuwen, ja

zelfs van een eigenlijk flijmweeffel ontbloot, hier

door weinig bewerktuigd, echter zeer zonder

ling (k), en naarmate van hare halfdoorschijnbare
t dun

(l) ALEx. MêNRo, de Vader, Or. De cuticula humana.

Volgens de uitgave te Edinburg, 1781. 4to. pag. 54. volgg.

(*) De zeer dikke opperhuid van zommige dieren.

- *. t f! 8'

*.
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dunheid magtig taai, zoo dat zij de verettering,

weeking, en ander foort van bèderf het langste

wederstaat, en daarentegen van alle gelijkslachtige

deelen des dierlijken ligchaams het ligtst herboren

wordt. -

S. 178.

Over het geheel is de opperhuid een in allen

opzigte bijzonder, en eigenaardig vlies, eenigzins

aan een hoornvliesje gelijkende : zij is aan het

daar onderliggende vel, door middel van het mijm,

waarvan wij straks zullen spreken, even als vast ge

- - lijmd »

bestaat uit regt opstaande zaamgepakte vezeltjes, die in

hunne ligging naar het maak fel van zwam eenigzins

zwemen. Derzelver inwendige oppervlakte is vol poriën,

waarin de vezels van de daar onder liggende huid, als

zoo vele zijde draden indringen. Dit eigenaardig maakfel

ziet men zeer duidelijk in praeparaten van de huid der wak

visch (balaena myfticetus) zoo als ik die nu voor mij heb. ee

Diergelijk zamenstel ziet men fomtijds in den zieken toe

stand in de menschelijke opperhuid, gelijk dit in de erfe

lijke kwaal plaats had, waar aan die Engelschman, met

zijne kinderen was aangetast, waarvan c, en w AR Ds,

Gleanings of natural hiftory, Vol. L. Tab. CCXIk pag. 3

feq. fpreekt. - Daarenboven wijken de eksteroogen aan

de tonen, en het eelt van de bal van denvoet, bij volwass

fen menschen, die meest blootsvoets gingen, nu en dan

van dit maaksel niet veel af. - , . . . . . . .

* *
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lijmd, en hangt daarmede tevens door ontelbare

zeer fijne vezeltjes zamen (l). * -

“ Doch met zulke poriën, als LE EU w EN H o EK

waande te vinden, is zij niet voorzien; zij laat

echter de warmte- water- en koolstof, en de olie

achtige en andere vloeistoffen, waarvan deze de

onmiddelijke bestanddeelen zijn, zeer ligt door.

* ' S. 179. -

Derzelver gewigt in de huishouding van bc

werktuigde ligchamen, zien wij reeds aanstonds

uit de algemeenheid, waarmede zij door derzel

ver beide rijken verspreid is, zelfs ziet men haar

in de tedere vrucht, ten minste met de derde

maand na de bezwangering, reeds duideljk.

- $, 18o.

- De onderste oppervlakte der opperhuid, is

met een flijmachtig vliesje besmeerd, het welk

uit hoofde van het gevoelen van den uitvinder (m)

*--- - - - - - om

(!) ou, HUNTER, in Medical olf and Inouir Vol. II.

pag. 52. feq. Tab. I. fig. 1. 2 - Overigens komt mij

de gissing van dezen uitmuntenden man, volgens welke hij

deze vezeltjes voor afleidingsvaatjes van de uitgewafemde

stof aanziet, onwaarschijnelijk voor. " -

* (m) Marcell. Materaar, Tetras anatom, epiftvlar. Bo
Q9!), I665. 12m0, - 2 ,2 • • - - -- - - - .. - Je

* * *
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omtrend hetzelve, het netvlies van MALPIGH1 ge

noemd wordt. - ,

Het heeft het voorkomen van een ligt op

losbaar fnot of flijm, en kan bij de Negers, bij

welke het dikker is, nu en dan zoo wel van de

opperhuid, als van de huid, als een afzonderlijk

waar vlies, geheel afgescheiden worden (n).

S. 181.

Het is de voornaamste zitplaats van de kleur

bij de menschen. Want alle hebben eene blanke

huid, en genoegzaam alle eene witachtige half

doorschijnende opperhuid, welke alleen bij de

Negers eenigzins donkerder en grijsachtig is:

Maar het slijmachtig netvlies is bij den geboren

mensch verschillend, naar gelang der jaren, der

levenswijze, en vooral der luchtstreek.

Zoo dat uit de vijf verscheidene menschen

rassen, waarin men naar mijne gedachten het

menfchelijk gellagt het natuurlijkst verdeelt ; bij

de eerste, dit vlies min of meer wit is. Deze

verscheidenheid kan men de Caucaffche noemen.

Zij bevat alle de Europeanen, behalve de Laplan

ders, en de volken van den Finniefchen stam,

e voorts

(n) 2. s. ALsINus, De fede et causfa coloris aethiopum es

seterorum hominum, fig. 1. Lugd. Bat. 1737 4to. "

SAM. TH sofMMERING Uber die körperliche verfchiedenh:

des Negers vom Europäer, in de 2. uitgave, pag. 46. feg. "

I 4
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voorts de westelijke Afiërs, en eindelijk de bewo

ners van het noordelijk gedeelte van Africa. "

De tweede verscheidenheid, de Mongoliefche,

heeft eene vale geelachtige kleur. Tot dezelve

behooren de overige Afiërs , behalve de Malei

iers aan gene zijde van den Ganges, benevens

de Fin - en Laplanders, die het ijskoude gedeel

te van Europa bewonen, en de Eskimooten,

een volk dat over Noord-America, wijd en zijd

verspreid is. · · · · · · · · «

- De donkerbruine of roetkleur, is aan de

derde verscheidenheid eigen, welke de Ethiopie

fche (°) genaamd wordt, en alle de overige Afri

kanen, behalve de Noordelijken bevat. - "

De vierde verscheidenheid, waarin, behalve

de Eskimooten alle Amerikanen begrepen worden,

en die ook daarom dien naam draagt, koper-, of

donker oranje-, eenigzins ijzerkleurig. -

De vijfde, of Maleiifche verscheidenheid, heeft

eene min of meer bruine kleur, die namelijk,

welke tusschen de kleur van versch Mahogmhout,

en kruidnagelen, of kastanjes in is. Onder de

ze verscheidenheid, brenge ik alle de inwoners
: ' • • • - - - - * * . * der

(e) Jo. Nrc. PEcHLIN, De habitu et colore Aethiopum,

*nt vulge et Nigritae. L. Kilon. 1677. 3vo.

* Eene Redevoering van P. cAMPER, over het zelfde

onderwerp is te vinden in zijne Kleine chriften. Vol. I

t: + vet 24-49 | . . . . . *1 - W: : « •' - - l

, ’’
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-

der Zuidzee-, mitsgaders der Phillippiesche, en

sunda's Eilanden, en van het schiereiland Mafacca. , . . . a & - • * * * * - . , ,,

Het zal intusschen naauwelijks herinnerin

behoeven, dat alle deze bijzondere verscheiden

heden van kleur, niet minder, dan alle andere,

waar door menschen van menschen, en volk van

volk verschillen, zoo zeer in een loopen, de

een in de andere zoo langzaam overgaan, dat

alle verdeelingen en rangschikkingen hieromtrendgeheel willekeurig zijn. ' ' -, - n

$. 182.

Indien ik mij niet geheel bedriege, is de

naaste oorzaak der verschillende kleur van het

flijmachtig netvlies van MALPIGHI, in de verschil

lende hoeveelheid van de koolstof te zoeken, wel

ke met de waterstof door de huid wordt uitge

loosd. Deze koolstof, bij gekleurde menschen in

eene grootere hoeveelheid aanwezig, wordt door

het bijkomen der zuurstof van de dampkringslucht

neergeploft, en blijft in het slijm onder de op

perhuid hangen (p). -

• - . , * * $. 183.

(p) zie onzen schrijver, over de aangeborene verfchei

denheid enz. bladz. 109-11o der vertaling, waar hij dit zijn

gevoelen met eenige bewijzen aandringt. Met deze bewij

zen verdienen de tegenbedenkingen van wijlen den verdien

stelijken Harderwyckschen Hoogleeraar c. r. sc Haehr,

* . . . . . . . . . . verzet
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$. 183. »

De huid zelve, welke door het slijmvlies en

de opperhuid bedekt is, is een vlies, dat het ge

heele ligchaam omgeeft, als het ware influit, en

deszelfs uitwendige oppervlakte uitmaakt. Zij

is zeer taai, rekbaar, en van verschillende dik

te. Over het geheel genomen, bestaat de huid

uit een zeer digt op een gepakt, en in een gewerkt

celwijs- weefsel. Voornamelijk heeft dit aan des

zelfs uitwendige zijde plaats, aan de inwendige

is dezelve meer ijl. Hier bevat zij meest het ge

wone vet, uitgezonderd aan eenige weinige dee

len van het ligchaam.

S. 184.

Behalve de zenuwen en opslorpende vaatjes,

is de huid met een ontelbaar getal bloed

vaatjes vervuld, welke tot hare buitenste op

pervlakte doordringen, en dezelve, zoo als wel

geslaagde opspuitingen geleerd hebben, als met

digte malien van een allerfijnst weefsel bedek-

ken. * *

-

vergeleken te worden, zoo als zij achter het straks ge

noemde werk onder de bijvoegsels van den vertaler wor

den opgegeven. veRT.

*

• - ; - $ 185.
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S. : 185. e

- ' Voorts is zij aan alle kanten bezaaid met ee

ne groote menigte vetblaasjes, welke haar met

een zeer dunne heldere, moeielijk opdrogende (q)

olie bestrijken (r). Deze olie, moet niet verward

worden met het gewone zweet, noch met dat

zweet, dat een bokkenstank heeft, en slechts be

paalde ligchaamsdeelen befmet. -

$ 186.

Eindelijk is bijna de geheele huid met aller

hande foort van haar (s) bezet, vooral met klei

ne, eenigzins wolachtige haartjes, waarvan bui

ten de oogleden, de roede, de handpalmen, en

het hol van den voet, bijna geen deel beroofd

is : en op verscheidene plaatsen van het lig

chaam met langer haar, dat tot bijzondere einden

bestemd is, te weten het hoofdhaar, de wenk

brauwen, de ooghaartjes, de haren in de neus

gaten, de knevels, de baard, en de haren onder

de oksels en aan de fchaamdeelen.

(q) LYoNET, Lettre a M. LE cAT, pag. 12.

(r) cHR. GoTTL. LUDwiG, De humore cuten inungente

1,ipf I740. 4to. /.

(s) Jo PH. wITHoFF , De pilo humano. Duisb. 175o.

4to. Vergelijk de Commentaria Societ. Scient. Gotting. Vol. II.

J. BASTER, In de Verhandelingen van de Maat/chappij te,

Haarlem, Tom. xIv. Pag, 382- -
r

- 32

$. 187.
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$. 187.

In het algemeen is de mensch minder harig,

dan de meeste overige zoogdieren. Want om

van die volken te zwijgen, welke zich nu nog

den baard of de haren aan andere ligchaamsdee

len zorgvuldig uittrekken, zijn er andere, welke .

reeds uit hunnen aard ongebaard-fchijnen te zijn,

gelijk zulks van de Tungufen, en Bureten bekend

is. Van den anderen kant, lezen wij bij zeer

geloofwaardige reisbeschrijvers, dat de inwoners

van fommige Eilanden der Stille , en Indiefche

Zeeën, buitengemeen harig zijn (t).

S. 188.

Niet minder is de verscheidenheid in lengte,

buigzaamheid, gekroesdheid en kleur der haren, wel

ke bij de te voren reeds genoemde menschenrassen

ftandvastig plaats heeft.- De volken van de Cau

cafiefche rassen , hebben ligt kastanjebruin haar,

dat, of in het blonde, of in het zwarte over

gaat. Bij de Mongoolfche en Amerikaansche ras

fen, is het zwart, borstelig, regstandig, en ijl.

De Maleijers hebben het ook zwart, maar zach

ter, gekruld, zwaar en dik. Dat der Ethio

- piërs

(t) vergelijk hier onzen schrijver in zijn werkje Over

de aangeborene verfcheidenheid des menfchelijken geflagts, bladz.

24 volgg der Hollandsche vertaling. Hard. 18o1. -
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piërs eindelijk is zwart en gekroesd. Behalve

dit, is het haar bij ieder mensch in het bijzon

der, vooral bij menfchen van de Caucafiefche ras

fen zeer verschillend, zoo wel ten opzigte der ja

ren, en andere gewone omstandigheden, als uit

hoofde van eene ziekelijke gesteldheid , bij voorb.

in de witte Negers. In het algemeen komt de

kleur van het haar met die van den regenboog

der oogen overeen. -

S. 189,

De haren hebben voorts in sommige ligchaams

deelen eene bepaalde rigting, zij zijn krullend

op de kruin , loopen aan de schaamdeelen op

waarts, op den buitenkant van den arm in eene

tegengestelde rigting naar den elleboog, van den

fchouder namelijk nederwaarts, en van de hand

opwaarts, omtrend zoo als dit bij fommige men

fchen gelijkende aapsoorten, gelijk bij den Orang

Outang, en den Jocko (u) plaats heeft, om nu

nog niet eens van de winkbrauwen en ooghaart

jes te fpreken.

S. 19O.

De haren nemen hunnen oorsprong aan de

binnenzijde van de huid, welke vol vet is. Zij

(u) Simia Satyrus, Simia Troglodytes. BLUMENR. Hans

boek der Nat. Hifterie, bl. 63, 64. der Hollandsche vertaling.
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zijn nog al vast in bolletjes ingeplant (v), die uit

een dubbeld bekleedfel (w) • bestaan, uit een uit

wendig, dat vaatrijk en eirond van gedaante,

uit een inwendig, dat rolrond is, een verlengfel

van - de opperhuid schijnt te wezen (w), en te

vens het bekleedfel is van - die veerkrachtige

draadjes, waaruit elk haar is zamengesteld, en

waarvan het er van vijf tot tien bevat.

, 5, - - 1 - 70

l

- . . . ''

$-- 191.

.. - Altijd zijn de haren, door een olieachtigen

wafem fineerig, en genoegzaam onverganke

Jijk. Van alle de deelen des menschelijken lig

chaams, schijnen zij ook de meeste electriciteit

te bezitten. Zij worden zeer ligt gevoed , , en

komen, wanneer zij uitgevallen zijn, gemakkelijk

• Crr: ". - weder

(v) Dat deze bolletjes meer dienen ter bevestiging,

dan ter voeding van de haren, maak ik daar uit op ,

dat de haartjes, die men nu en dan in de honig - en

fpekgezwellen van het net, en voornamelijk van de eijer

ftokken gevonden heeft, hoedanige ik, nu ik dit schrijve

bij de hand heb, in geene bolletjes zijn vastgehecht, maar

los en bloot in het honigachtig vocht van die gezwellen

vervat zijn. • I . - t

(w) puver Nev, Oeuvres anatomiques, vol. I. Tab

"XVI. fig 7 9, 14 Tab. XVI. fig. 3 seq.

" (*) a.s. ALBIN1, Annet. Acad. Lib. VI. Tab. III, fig.
-

* *

-

"24, 3-- - * * *

:
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wederom voort, zoo de huid zelve niet tevens

ziekelijk is, - --

erb .. - -

: - - - - S. 192. ' - vr.

Alle deze bekleedfelen van het ligchaam, be

hooren voornamelijk tot de werktuigen, die ter

uitlozing van allerlei vreemdaardige, en van alle

ulke stoffen dienen, welke bij een langer verwijt

in het ligchaam, schaden konden. Dezelve wor

den dan door dit middel uitgeworpen en, buiten

den werkkring van het ligchaam gebragt (y).

Andere voordeelen, welke de uitwendige be

kleedfelen in de dierlijke huishouding aanbren

gen, blijken uit het gene wij in de vorige Afdee

ling gezegd hebben, genoegzaam. - , ,

Dat zij tot het einde waarvan wij nu gewa
2.' - - - - - - e • • •

gen, dienen, toonen de fmetstoffen, welke bij

wijze van uitslag zich daar neerzetten: toont de

reuk aan, welke de huid van menschen verspreidt,

die knoflook, of mofchus, of andere diergelijke

dingen hebben gebruikt, en zien wij tevens in

het zweet, en meer andere verschijnselen van

dien aard. - t ** 2 , 3,

- - -o

(y) Hier van daan het gevaar van besmetting door mid

del der haren, waar aan de fmetstof het hardnekkigst en

langdurigst gehegt blijft. - G cARTwRICHT, fournal of

Transactions on the coast of Labrador, Vol. I. pag 272. Vol.

II. Pag 424. 3 - 2 - , I

. . . . .

$. 193.
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- $ 193:

Voornamelijk wafemt de huid eene lucht

vormige vloeistof uit, welke de SANCToRIAANscHE

wafem genoemd wordt (z), na den schranderen

man, die deszelfs waarde het eerst heeft trach

ten te bepalen. Deze lucht is vrij gelijk met

die, welke wij bij het uitademen opgeven (a).

Zij is toch mede meest met kool - stik-, en

waterstof in verschillende hoeveelheid , bezwan

gerd, zij ploft de kalk uit het kalkwater neer,

zij geeft aan de vlam geen voedsel, en is on

geschikt voor de ademhaling, enz (5),

$ 194 -

Het zweet, dat in een gezond en stilzittend

ligchaam, niet dan bij eene grootere hitte, als

zoodanig, van zelfs te voorschijn komt, schijnt

niets anders te wezen, dan het gedeelté water

ftOf

(z). Ars s ANcTo R. s ANcTo R 1r de ftatica Medicina,

aphorism. Sectionibus VII. comprehenfa. Venet. 1634. 16.

(a) c. DE MILLY et LAvoISIER, in de Mem. de l'Academie

des fc. de Paris. a. 1777. pag. 221. feq pag. 36o feq.

J: H. voIGT, Verfuch einer neue theorie des Feuers, pag.

157, feq. - -

(b) w. Rache, on the morbid effects of carbonic acid gas

on healthy animals, pag. 46. Philadelph. 1794 8vo. -

J. ABERNETHY, Surgical and phyfiological Eifays, F. H.'

Lond. 1793
" -

- -
-
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stof van den SANCToRIAANscHEN wafem, dat door

vereeniging met de zuurstof van de dampkrings

lucht van eene veerkrachtige vloeistof, in een

vocht veranderd is; terwijl tevens die wafem

door de versnelde en vermeerderde werking van

de huidvaatjes, in eene te groote hoeveelheid

wordt uitgeloosd.

$. 195.

Ook schijnt van de eigenaardige wijziging van

dezelfde waterstof, door hare verbinding met ande

re grondstoffen, en bestanddeelen, de aangeborene

en hun alleen eigen reuk aftehangen, welke fom

mige menschen, en geheele volken, zoo wel bij

eenegewone uitwafeming, als wanneer zij zweeten,
van zich geven (c). f

S. 196.

De hoeveelheid der uitgewafemde stof kan

bijna met geene mogelijkheid juist berekend wor

den. Dat dezelve echter aanmerkelijk is, toonen

ons, behalve andere bewijsgronden, ook de weeg

fchalen aan, welke van de tijden van s AN cT o

R 1 Us (d) af, zijn uitgevonden, om het gewigt

des

(c) FR. L. ANDR. KoELER, De odore per cutim fpirante in

fiatufano et morbufo. Gotting. 1794. 4to. - -

(d) sANcToRII, Comment, in primam Fen primi L. Ca

non. Avicennae, pag. 781. Venet. 1646, 4to,

K * Ed,
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»

des ligchaams natevorfchen, met het oogmerk,

om daardoor die hoeveelheid te bepalen.

Jo. ANDR. SEGNER, De libra, qua fui quisque corporis

pondus explorare posfit. Gotting. 1748. 4to.

Op mijn aanraaden, heeft onlangs de voortreffelijke

phyffche inftrumentmaker J. A. K LIND woRTH, te Göttingen,

deze weegschaal van sE GN ER verbeterd, en die tevens

naauwkeuriger en voor het gebruik gemakkelijker ge

Umaakt,
-

e
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O V E A

DE wERKINGEN VAN HET ZENUwGESTEL,

IN HET GEMEEN,

$. 197.

En hiermede zijn wij tot de tweede klasse der

werkingen van het menfchelijk ligchaam geko

men, welke de dierlijke werkingen bevat ($. 83. II),

Het is door middel van dezelve, dat het ligchaam

zijne betrekkingen met de zielsvermogens onder

houdt: en daar zij, zoo als van zelfs spreekt,

alleen de dieren eigen zijn, en tevens eene uit

gestrekter heerschappij over het dierenrijk, dan

de levenswerkingen, hebben, voeren Zij, Zoo het

fchijnt, dezen naam met eenig regt.

S. 198.

De werktuigen, welke deze werkingen voor

namelijk verrigten, zijn de groote en kleine her

fenen, met het daar aan hangend ruggemerg ,

en de zenuwen, welke zoo wel uit de hersenen,

als uit het ruggemerg voortkomen (e). Alle deze

-- Werk

(e) EUSTACHII, Tab. XVIII. fig. 2.

-- --

- -

K 2



I48 O VER DE WE R K IN G EN

-

werktuigen, kunnen gevoegelijk tot twee klassen

gebragt worden, tot het fenforium, en tot de

ze?!tt)vert. Door het eerste verstaan wij alles,

wat buiten de zenuwen, en de deelen, die on

middelijk tot derzelver oorsprong behooren , in

het zenuwgestel nog overig is, en meer bepaalt

tot den band behoort, die de werkingen der ze

nuwen, met het voortreffelijker deel van ons be

ftaan, met de zielsvermogens namelijk, vereenigt.

$. 199.

Op deze verdeeling is eene fraaije waarne

ming van den beroemden söM MER IN G, ge

grond (f). Deze heeft opgemerkt, dat de be

trekkelijke hoeveelheid van beiderlei werktuigen

met de zielsvermogens in deze betrekking staat,

dat, hoe dunder de zenuwen der dieren, ten op

zigte van die deelen zijn, die wij onder het fen

forium begrijpen, dezelve zoo veel te meer in

voortreffelijkheid van zielsvermogens uitmunten:

en dat men ten dezen opzigte zeggen kan, dat de

mensch de grootste herfens heeft , indien men

der

(f) söMMERING, Disfertat. de baft encephali, pag. 17.

Gotting. 1778. 4to. -

En in het reeds aangehaalde werk, Uber die korperliche

verfchiedenheid des Negers vom Europäer, pag. 59

Jo. GoTTFR. EBEL, Olfervationes neurologicae ex anatoms

comparata, Traj, ad Viadr, 1788. 8vo,
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derzelver hoeveelheid met de teérheid der zenu

wen, Welke er uit voortkomen, maar niet indien

men hunne zwaarte met het gewigt des ganfchen

ligchaams vergelijkt, -

S. 2Co.

De hersenen (g) zelve zijn, behalve door het

bekkeneel, door een driedubbeld bekleedfel be

dekt, door het harde, en het zachte hersenvlies,

en het fpinnewebsvlies, dat tusschen deze beide

in ligt.

$. 2OI.

Het harde harfenvlies (h), bekleedt even als

een beenvlies de inwendige oppervlakte van

het bekkeneel , en fpreidt zich in verscheidene

verlengfels uit: in het fikkelvormig, waar door de

twee halfronden der herfenen, en tevens de klei

ne herfenen verdeeld worden, en in het tentvor

mig (i), dat de achterste kwabben der hersenen

Onder

(g) EnsTacHII, Tab. XVII, XVIII. -

HALLERI, Icones anat. Fafcic. VII, Tab. I, II, III.

sANTORINI, Tab. posth, II, III. -

(h) Jo LADMIRAL, Icones durae matris in concava, et con

vexa fuperficie vifae, Fafc. I, II. Amft. 1738. 4to.

(i) Opmerkenswaardig is Het vlies der beenen van het

bekkeneel, dat in velerhande zoogdieren in het gemelde

tentvormig verlengsel dringt, en hetzelve dus steviger

K 3 maakt,
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ondersteunt, en derzclver drukking op de kleine

herfenen voorkomt, - «

Voorts bevat het in zijne verscheidene verdub

belingen de aderlijke boezemen (*), ftevigt dezelve,

en voorkomt hunne drukking op de herfenen. Het

is door deze boezemen, dat het bloed uit de her

fenen naar het hart te rug vloeit. Dit bloed is,

zoo als men weet, opmerkelijk door zijne hoe

veelheid, welke men op ten minste een tiende

gedeelte der geheele bloedmasfe begroot.

S. 2O2.

maakt. Ten onregte fchrijft cHESELDEN, (Anat. of the bo

nes, Cap. 8.) het alleen aan de zogende roofdieren toe,

daar ik het ook in het geflagt der paarden, en der zee-T

kalven gevonden heb. Intusfchen fchijnt men over het

nut van dit beenachtig verlengfel nog niet te moeten be

flisfen. Want, dat het, zoo als men gewoonlijk beweert

(ook nog LAUR. NIHELL, De Cerebro, pag. 4. Edinb. 178o.)

in sterk springenge zoogdieren, de kleine hersenen zou

beschermen, komt mij niet zeer aannemelijk voor, daar de

beeren en andere trage dieren hetzelve bezitten, en het

inkhoorntje, dat zoo fnel is, en waarvan ik een bekkeneel

voor mij heb, het niet heeft.

(k) vrEUssENs, Neurograph. univerfal. Tab. XVII. fig. 1.

DUvERNEY, Oeuvres anat. Vol. I. Tab. IV,

HALLERt, Icon. anat. Fafcic. I. Tab. VI.

wALTER, De morbis peritonaei, et apoplexia, Tab. III,

IV. Berol. 1785. 4to. \

vIcQ, D'AzYR, Planckes anatomiques, Tab. XXXII, et

XXXV,
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$. 2O2.

Het naaste op het harde hersenvlies volgt het

Jpinnewebs vlies, wegens deszelfs teérheid dus ge

naamt. Het is ontbloot van bloedvaten, ($. 5.)

en dringt tot de groeven en voren, die de her

fenen verdeelen, niet meer in, dan het harde her

fenvlies zelf, maar bedekt even als dit , alleen

hunne oppervlakte. -

$. 2C3.

Anders is het gelegen met het zachte, of dunne

herfenvlies, dat den bast der hersenen overal zeer

naauw omvat ( l), ZOo dat de ontelbare bloed

vaatjes, waar mede het geteekend is, door on

eindige takjes in die bastachtige zelfstandigheid

dringen, en dezelve, om dus te spreken, door

boren. Van daar, dat het, dunne hersenvlies, van

de hersenen afgescheurd zijnde, zoo glad als het zich

uitwendig vertoont, daarentegen inwendig harig

is, en naar de worteltjes gelijkt, waarmede de

mosplanten aan het flijk zijn vastgehecht (m).

S. 204.

(l) RUYsch, Refpomf. ad epiftolam problematicam nomam.

Tab. X. Amft. 167o. -

(m) E. s. ALBINI, Annot. acad, L, I. Tab II, fig: 1-5.

K 4
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$, 204.

De hersenen, zoo wel de groote als de klei

ne, bestaan uit velerhande deelen, welke van een

verschillend weeffel, en van eene onderscheidene

gedaante zijn, doch wier nut tot nu toe meestal

onbekend is. Deze deelen worden voornamelijk

van elkander gescheiden door de vier zoo ge

noemde holligheden der hersenen (n), waarvan

de voorste, en de vierde, de vaatrijke vlechten

(plexus chorioïdei) bevatten, wier werking mede

niet is uitgemaakt (o). -

S. 205.

Alle de deelen der groote en kleine herse

nen, bestaan uit tweeërlei zelfstandigheid. De

eerfte is de graauwe, of aschkleurige, die men

ook de uitwendige , of den bast der herfenen

noemt, schoon zij overal de buitenste oppervlakte

niet uitmaakt. De tweede is helder wit, blank

van kleur, en heet de mergachtige zelfstandig

heid.

TuS

t »

(n) s. TH. söwwerno, Uljer dateren der feele, Tab, I,

II. Regiom. 1796. 4to. -

(°) söMMERING, De baf encephali, pag. 63.

oeNNARI, De peculiari ftruãura cerebri, Tab. II, III

Farm. 1782. 3vo.
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/ n

Tusschen deze beide ligt, volgens de waar

nemingen van SöM ME RING , nog eene derde

van eene vuile witte kleur. Men bemerkt haar

het meest in den zoo genaamden boom des le

vens in de kleine hersenen, en in de achterste kwab

ben der groote,

S. 206. g

De graauwe zelfstandigheid (p), neemt ten

opzigte der mergachtige, in evenredigheid af,

met het klimmen der jaren, want bij de kinde

ren is zij in grootere hoeveelheid, dan bij volwas

fenen. Zij bestaat bijna geheel en al uit een on

eindig zamenweefsel van vaatjes, zoo wel bloed

vaatjes, als kleinder ongekleurde vaten (S. 92).

Een gering gedeelte van deze vaatjes, dringt (q)

tot in de mergachtige zelfstandigheid. Deze schijnt

behalve uit de genoemde vaatjes, en een zeer

dun celwijs-weefel, uit een parenchyma te bestaan,

dat genoegzaam papachtig is, en waarin het ge

Wapend oog tot nog toe geen ftandvastig en be

» paald

(p) MALPIGH1, De cerebri cortice c. reh. denferum ftructu

ra Exercit. Lond. 1669, 12m0. - -

RUYsch, De cerebri corticalifulftantia, Ep. Problem. XII.

Amft. 1699 4to, - -

CHR. FR. LUDwig, De cinerea cerebri fulftantia. Lipf.

M779. 4t0. x ,

(4) B, s. ALBINI, Annot. acad. L. I. Tab. II, fig. 4, 5.

K 5
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paald maakfel heeft kunnen ontdekken (r). En

fchoon dit meer dan de parenchyma van de ande

re ingewanden door de rotting wordt ontbonden,

en in zeer stinkend vocht wegvloeit, heeft men het

echter nu en dan, onder bepaalde omstandigheden,

die er de bestanddeelen van veranderden, in eene vas

te en eigenaardige zelfstandigheid zien overgaan,

die met zeep, of Walschot eenige gelijkheid

heeft (s). -

S. 207.

De hersenen zijn in eene gedurige, doch zach

te beweging (t), welke met de ademhaling in

dit

(r) Zie MEzGER, Animadverftones in doctrinam nervorum:

Regiomont, 1783. 4to.
-

(s) Jos. MENGFLBERG, Obfervationes de tartibus animalium

in fubftantiam adipi haud disfimilem transformatis. Bonn. 1793

8yo. -,

(t) Jo. DAN. scHLICHTING, heeft het eerst dit merk

waardig verschijnsel naauwkeurig beschreven, in 't Commerc.

litter. Norico, pag. 409 feqq. a. 1744. En nog uitvoeriger

in de Memoires prefentes à l'Acad, des fc. de Paris, Tom I.

pag. 1 13. 1 - -

HALLER, of wel deszelfs leerling Jo. DIT. wALsToRF,

heeft hier de oorzaak van door veelvuldige ontledingen van

levende dieren zeer scherpzinnig nagespoord, in experi

menta circa motum cerebri, cerebelli, etc. Gotting. 1753.

Zie ook de verhandelingen van F. DE LA MURE, en

LoRRY, over dit onderwerp in de Mem. prefentes, etc. T. III

pag. 277• fuiv. 344, fuiv.
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dit verband staat, dat, als de longen door de

uitademing worden zamengedrukt, de hersenen

een weinig worden opgeheven, en wederom da

1en, wanneer bij de inademing de borstholte zich

uitzet (u). -

S. 208.

(u) Niet lang geleden, heb ik de wenfchelijke gele

genheid gehad , die beweging in een volwassen mensch

zeer duidelijk waar te nemen, en er een en andere proef

over te doen. Het was een achttienjarige jongeling, die

voor vijf jaar door een val de beenen van het bekkeneel,

boven het voorhoofd, aan de flinker zijde van den kroon

naad had gebroken, waar door er eene groote gaping ont

ftaan was, alleen bedekt door de uitwendige bekleedfelen

en een zacht likteeken. Deze gaping maakte een kuil,

die naarmate hij waakte offliep, min of meer diep was,

en daarenboven bij de verschillende maat van ademhaling

verschilde, zoo dat dezelve diep neérzonk, zoo dikwijls

ik hem beval den adem intehouden, daarentegen meer

wierd opgezet, wanneer hij lang achter een uitademde.

Behalve dit, kon men in den grond des kuils een pols

flag voelen, die met dien van het flagaderlijk vaatgestel,

volmaakt gelijktijdig was.

En dit zal het geweest zijn, dat aan PETRIoLUs, en

vANDELLUs, en andere bestrijders van HALLER, die deze

flagaderlijke beweging, met die bijzondere, welke alleen

de ademhaling volgt, verwarden, heeft bedrogen. -

Ik moet hier, in het voorbijgaan, nog aantemerken ,

dat de regter ledematen van dien jongeling, na deze

wond aan den flinkerkant van het hoofd, lam zijn gewor

den.

Over
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$. 208,

Het zoo genaamd verlengde merg, gaat in

het ruggemerg (v) over, dat in den buigzamen

koker, dien de ruggewervelen vormen, belloten

door dezelfde vliezen, als de herfenen omkleed,

en mede uit tweeërlei zelfstandigheid gevormd is,

echter zoo, dat de graauwe, hier de inwendige,

door de Witte wordt omgeven,

$. 208.

En het is uit deze deelen, uit de groote en

kleine hersenen, en uit het ruggemerg, dat de

zenuwen (x ) , als uit een dubbelde bron ont

fprin

Over de beweging der hersenen, waarvan onze Schrij

ver hier fpreekt, verdienen de proeven van R 1c He RA N D,

Nouveaux Elemens de phyfiologie, Tom. II pag. 134, volgg,

van de derde uitgave nagelezen te worden, vooral, OIn

dat deze proeven tot geheel andere besluiten voeren, dan

onze Schrijver op het voetspoor van sc H L 1 c HT I N G,

en HALLE R, hier voorstelt. - verTALER.

(v) Jo. JAc. sTEIBER, De medulla fpinali. Gotting. 1741.

ato.- De afbeelding, welke hier voorkomt, is ook -

geplaatst onder die van HALLER, in zijne Fafcic, Anat. I.

Tab. II. -

Afbeeldingen van HALLER zelven, vindt men in Fafcic.

VII. Tab. IV, V.

MoNRo, (de Zoon) On the nervous fyftem. Pl, I. fig. 1,

(x) RoL, MARTIN, Oratio de proprietatibus nervorum ge

zeralioribus. Voor zijne Inflit. neurolog

w'
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fpringen. Het zijn meer of min witte, en meer

of min zachte draden, die door genoegzaam alle

de overige zachte deelen van het menschelijk lig

chaam verdeeld Worden. j

S. 2Io.

Het is toch nu, na de ontelbare proeven van

HALLER (y), en andere zeer naauwkeurige

waarnemers, uitgemaakt zeker, dat er meer dan

eene soort van gelijksoortige deelen onzes lig

chaams is, waarin noch het ontleedkundig mes,

- • , en

(y) Zie HA L LE R, De partibus C. H. fenfibilibur, in

Comment. fociet, fcientiar. Gotting. T. I. En zijne derde re

devoering over dezelve, in Nov. Comment Gotting. T. III.

PETRUs cASTELL, Experimenta, quibus confitit varias

h. c. partes fentiendi facultate Caféré, Gotting: 1753. 4to

Verder drie geheele verzamelingen van schriften, die op

de letterkundige twisten betrekking hebben, welke deze

Göttingfche schriften door geheel Europa hebben ver

Wekt : -

Sull' infenfibilita e irritabilita disfertationi, transportate

di J. G. v. PETRINI, Rom. 1755, 4to.

Sulla infenfitivita ed irritabilita Halleriana, opuscoli re

solti da, G. B. FABRI, IV. Vol. Bonon. 1757-59. 4to.

Als mede het werk, dat door HALLER zelven is uit

gegeven , Memoires fur la nature, Jenfible et irritable des

parties du corps humain, IV. Vol. Lausanne 1756-1759

2MB0e
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nigmaal herhaald wierden (a), ooit eenig gevoel

hebben hunnen bespeuren.

Hiertoe behooren, behalve het eenvoudig celwijs

weeffel, de opperhuid met het slijmvlies van

M AL PIGH I, de haren, en nagels : voorts de

kraakbeenen, en de beenen zelve met het been

vlies, en beenmerg, de pezen, peesaardige vlie

zen en banden, de meeste uitgestrekte inwendi

• ge

(a) Ik worde van dag tot dag meer overtuigd, dat

men in het bepalen van physiologiefche waarheden door

ontleding van levende dieren de grootste voorzigtigheid,

ervarenheid, en herhaling van de zelfde proeven op die

'ren van eene verschillende foort, noodig heeft. Om bij

het voorbeeld van het gewaande gevoel van het beenmerg,

waarvan ik zoo even sprak, te blijven. Meer dan eens

zag ik, wanneer ik die proef op verscheidene zoogdieren

en vogels herhaalde, zeer verschillende uitkomsten. De

meeste dezer dieren lieten, zonder eenig teeken van ge

voel te geven, het merg van een of ander langwerpig

been, geheel wegnemen. Andere daarentegen , geheel

op dezelfde manier behandeld, kregen reeds stuiptrekkin

gen, en huilden reeds, bij de ligtfte aanraking van het

instrument. Het is mogelijk, dat deze dieren nieuwe pij

nigingen vreesden, en daardoor, bij de op zichzelf on

fchuldige aannadering van het instrument, stuiptrekkingen

kregen. Het kan echter ook zijn, dat sommige dezer die

ren, verstompt door de hevigheid der geledene fmart,

de ligtere prikkeling van het merg niet gevoeld hebben,

schoon dit ook zenuwen had. . - - - --

-

w,

-
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ge vliezen, gelijk het harde hersen- en spinne

websvlies; het borstvlies, met de borstmidden

fchotten, en het hartezakje : het buiksvlies,

maar ook het hoornachtigvlies van het oog, ook

de meeste deelen van het watervaatgestel, voor

namelijk de ductus thoracicus, en eindelijk de nage

boorte met den navelstreng.

t - $. 2II,

De eerste oorsprong der meeste zenuwen uit

de hersenen, is tot nog toe de fcherpte van mes,

en oog ontdoken, ja zelfs is het nog niet beslist, .

of de zenuwen van elke zijde des ligchaams, uit

dezelfde, of uit de tegenovergestelde zijde der

hersenen ontspringen (b)? . Voor de laatste mee

ning, schijnen verschijnsels in den zieken toestand

van het ligchaam te pleiten (c). En dat in de

gezigtszenuwen zulk eene over kruisfing plaats heeft,

is door den beroemden sóMMER ING voldingend

bewezen (d). -

S. , 212

(b) LAssus, heeft in zijn werk Sur les decouvertes,

faites in anatomie, pag. 299 feq. Par. 1783. 8vo. de ver

fchillende gevoelens der Schrijvers, nopens dit onderwerp,

met veel zorg bij een verzameld.

(c) MEIN. sIM. DU PUY, De homine dextro et finiftro,

pag. 107, seq. Lugd. Bat. 1780. 8vo. -

(d) Hesfifche Beitrage zur Gelehrfamkeit, P. I. et IV. -
e F. N. NöTHIG, . (praef söMMERING), De decusfations

nervorum opticorum. Mogunt. 1786. 3vo.

* d s /
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$. 2I2,

In deszelfs loop wordt het zenuwmerg door een

verlengsel van het dunne hersenvlies vergezeld (e),

zoo dat het hierdoor een bekleedfel ontvangt,

dat met fijne vaatjes voorzien is (f). Maar zoo

dra de zenuwen uit de hersenen, of het rugge

merg ten voorschijn treden, vertoonen zij eene

zonderlinge gedaante , waardoor zij bijna van

alle overige gelijksoortige ligchaamsdeelen kunnen

onderscheiden worden. Zij hebben, namelijk dwar

fche, min of meer schuinschhoekige plooijen, die

reeds voorlang door P. P. Mo L IN ELL 1 dus benaamd

zijn (g). Hij vergeleek dezelve niet ten onregte

met de kringen der aardwormen, en de ringen

van de luchtpijp, -

$ 213;

( e) rrerFINoer, De frustura nervorum. Argent. 1782,

(f) ouIL.. BATTIE, De principiis animalibur, pag. 126

Lond. 1757. 4to. - - - -

(g) Comment. Iaftituti Pononienf Tom. III -
pag. asz:

feq. Ég. 1, 2, 1755.- Deze waarneming van MoliNelli,

hebben fel. FoNTANA en Alex MoNRo, met vele bewijs."

gronden gestaafd, en door eigene gedachten opgeluisterd.

zie hier over den laatsten in zijn meermaals aangehaalt

werk, den eersten in zijn Tr, fur is venin de la vijfti j

Vol. II. Flor. 1781, 4ts.
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S. 213.

Hier en daar vormen de zenuwen, voorname

lijk die van een bijzonderen rang, gelijk de tus

fchenribbige, en het zwervend hersenpaar, zoo

genaamde zenuwknopen, welke van een zeer ineen

gewerkt weefsel, en van eene aschgraauwe, naar

het rode zwemende kleur zijn. Hunne werking is

nog niet bepaald. Meer dan eenig ander behaagt,

ons echter het gevoelen van z INN (h), die van

oordeel was, dat zij tot eene naauwere verecni

ging, en ineenweving dier verscheidene zenuw

draadjes dienen, die van verfcheidene kanten, in

die zenuwknopen (i) bij een komen , zoo dat

ieder zenuwdraadjen, dat wederom uit een ze

nuwknoop voortspruit, uit alle die draadjes be

ftaat, welke daarin waren uitgeloopen.

$ 214

(h) Mem. de l'Acad. des fc. de Berlin, Vol. IX. a. 1753

(i) Behalve meer, die over de zenuwknopen in het

bijzonder hebben gehandeld, kan men hier over verge

lijken :

Jac. JoHNsToNE, in Medical Esfays and observations,

Evesham 1795. 8vo.

Jo. GottL HAASE, Disfert. de Gangliis. Lipf. 1772. 4to.

Jo. cAvERHILL, Tr, of Ganglions, Lond. 1772. 8vo.

ANT. scARPA, Anatom, annot, L.I. De nervorum gangliis

* plexubus. Mutin. 1779. 4to.

o. PRochAska, De ftructura nervor. Vindob. 178e 3vo.

AL: MONRO, t. a, p.,
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$. 214.

iets diergelijks schijnt er ten opzigte der zenuw.

vlechten plaats te hebben. Deze ontstaan uit een'

diergelijken zamenloop, en netsgewijze ineen

vloeijng van verschillende zenuwen, en uit een

diergelijk zamenweefsel van zenuwdraadjes, waar

in de zenuwen, bij zulke vereenigingen, gesplitst

WOrden.

$ 215.

Even als de eerste oorsprong der zenuwen,

zoo liggen ook de punten, waarin hunne uiterste

takjes ten laatste uitloopen, in het duistere ver

borgen. Want, wanneer men die weinige ze

nuwen uitzondert, die in een mergachtig vlies

uitloopen, gelijk de gezigtszenuwen in het net

vlies van het oog, de zachte zenuw van het ze

vende paar , in den zenuwband, die tusschen de

fpirale fchilfertjes van de wenteltrap in het oor

loopen: wanneer men deze en diergelijke uitzon

dert, dan ontrekken de overigen, die tot in de

ingewanden, de spieren en het vel doordringen,

zich eindelijk aan het oog van den onderzoeker;

daar zij zich geheel met het bijzonder parenchij

ma dier deelen vermengen, en als het ware in

eene pap wegvloeijen.

f -
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* $. 216.

Het is uit de tot hiertoe opgenoemde deelen,

uit het gewaarwordings werktuig (fenforium ), en

de zenuwen, welke daar van daan, bijna door het

geheele zamenftel des ligchaamverdeeld worden, dat

het zenuwgestel bestaat, het welk het middel daar

ftelt, waardoor de onderlinge gemeenschap tusschen

ziel en ligchaam , ZOo lang het leven duurt,

wordt onderhouden.

a S. 217.

Met de hersenen schijnt de ziel wel het naast

verbonden te wezen. Immers maaken zoo wel de

nabuurschap der meeste zintuigen, als het ver

wonderingswaardig zamenftel der hersenen zelve,

uit deelen van zulk eene zonderlinge gedaante

en vorming, en voornamelijk die gevolgen, welke

derzelver ziekelijke toestand na zich fleept , het

zeer waarschijnlijk, dat dit voorregt aan deze

deelen toekomt.

$ 218.

Ja zelfs zijn fommige Natuurkundigen door

die zonderlinge gedaante en plaatsing van eeni

ge deelen der hersenen, en ook door ziektekun

dige waarnemingen aangezet geworden, om het

een of ander dezer deelen, voor de eigenlijke

zitplaats en, om dus te spreken, voor den troon

der ziel te houden. Deze zitplaats, hebben som

migen
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migen gesteld in de pijnappelklier (k), anderen,

in het eeltachtig (l) ligchaam, weér anderen,

in de gestreepte ligchamen, eenigen ook in het

vocht, dat in de herfenholligheden, de eerste uit

fpruitfels van eenige zenuwen bespoelt.

$. 219.

Men moet evenwel niet meenen, dat alle

werkingskracht van het zenuwgestel alleen van

de hersenen afhangt, want ook het ruggenmerg,

en de zenuwen zelve, hebben zekerlijk mede

krachten, die hun eigen zijn, en daar door

in ftaat om de fpieren in beweging te bren

gen. Derzelver vaatrijke rok, ($ 212.) schijnt

COL

(k) De ontleding van krankzinnigen, bij welke de

pijnappelklier met steentjes vervuld was, scheen eenig ge

wigt aan deze vooronderstelling vnn cART 2 s1us te ge

ven. Doch naauwkeurige waarnemingen hebben geleerd,

dat de pijnappelklier niet alleen in krankzinnigen, maar

in genoegzaam alle, ook de gezondste menschen, doch

nooit in andere dieren, van het twaalfde jaar af, met pa

relachtige korreltjes is opgevuld. Zie s. TH. söMMERING,

De lapillis vel prope, vel intra glandulam pinealem fitis, f:

de acervulo cerebri. Mogunt. 1785. 8vo.

(l) zINN, heeft de voorregten van dit deeltje der

hersenen mannelijk wederlegd. Zie hier over zijne Exper.

tirca corpus callofum, cerebellum, duram meningen, in vivit

eninalibus inftitut. Gotting. 1749 4to.

- - - L 3



166 ovER DE wERK IN GEN

tot onderhouding en versterking dier eigendomme- -

lijke krachten te verstrekken. Deze krachten zijn

echter bij den mensch geringer, en daarentegen

de afhankelijkheid der zenuwen van de hersenen

bij hem grooter, dan bij andere, voornamelijk bij

koudbloedige dieren.

S. 22o. -

Het werk van het zenuwgestel, is voornamelijk

tweeledig. Voor eerst, moet het eenige andere dee

len, en wel vooral de spieren, die aan het gebied

van den wil onderworpen zijn, in beweging brengen.

Wij zullen elders over deze werking breeder fpre

ken. De zenuwen dienen ten tweede, als werk

tuigen van het gevoel, en moeten, de bemerk

bare indrukken, die het ligchaam aandoen, naar

de herfenen overbrengen, of om daar eene gewaar

wording te doen ontstaan, of door het medege

voel ($ 56) tot eene bepaalde terugwerking ge

legenheid te geven, enz. -

$ 221
,g

Dat dit het werk van het zenuwgestel is,

fchijnen genomene proeven en waarnemingen bui

ten allen twijfel te stellen. Maar om nu ook de

wijze te verklaren, waarop die werktuigen de

- ge
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genoemde werkingen doen, heeft vrij wat meer

arbeids in.

$. 222.

Over het geheel kunnen de verschillende ge

voelen, die hier over zijn, tot twee hoofdklas

fen gebragt worden. Onder de eerste hooren die,

welke eene beweging, of flingering der zenuwen

ftellen. Onder de laatste zijn, die dezelve van de

beweging eener vloeistof afleiden. Echter twisten

dezen weder over den aard dezer vloeistof. Som

migen stellen dierlijke geesten, die in vaatjes be

wogen worden (l); anderen eene stof, die met

het vuur, met het licht, met de Zuurstof, met

de electrieke , of magnetiefche stof overeen

komt, enz.

S. 223.

Alhoewel ik mij nu niet gaarne voor een van

beide deze gevoelens zou willen verklaren ; zij

het mij echter gegund aan te merken, dat de gron

den , waar mede de voorstanders der eene ver

onderstelling, die van de andere hebben getracht

te bestrijden, mij even zoo ruw zijn voorgeko

men , als die flingeringen der zenuwen, of die

vloei

(!) MrchELITz, Scrutinium hypothe/eos fpirituum anime

lium. Prag. 1782, 8ve,

K 4



168 ovER DE wER KINGEN

vloeistof, die er in vervat is, fijn dienen te we

zen, indien een van beiden plaats zal hebben.

$. 224.

Zelfs schijnen beide gevoelens, indien ik mij

niet geheel bedriege, zeer wel zamen te kunnen

bestaan. Ik bedoele eene foort van zenuwvocht,

dat door middel van prikkels, die er op werken,

bewogen, en tot flingeringen gedrongen wordt,

$ 225.

Immers komt het mij voor, dat het maakfel

der hersenen, dat vrij wel met dat van andere

afscheidingwerktuigen overeenkomt , het bestaan

van zoodanig eene vloeistof in de zenuwen, voor

fpreekt. En dat er daarom juist geene buisjes en

kanalen, om zulk eene vloeistof door de zenuwen

te verdeelen, even min als in eenig ander filtrum

noodig zijn, is iets dat van zelf blijkt.

De bekende proeven • welke de beroemde

G AL v AN-1 (m), het eerste heeft genomen, schij

nen aan dit gevoelen niet weinig kracht bij te zet

ten. En de verschijnfels, welke zij opleveren,

fchijnen, zoo ik mij niet zeer bedriege, eer te

bewijzen, dat er eene eigenaardige stof, waar

van de natuur nog onbekend is, en nog nader

moet worden nagevorscht, door de zenuwen vloeit,

(m) Comment Infit. Bonen. T. VII. - -
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dan dat deze vloeistof de electrieke grondstof, of,

zoo als anderen veronderstellen, zuurstof is.

$. 226.

Van den anderen kant fchijnen ook zeer vele

natuurkundige verschijnsels, in allen opzigte, aan

eene trillende beweging, of flingering der zenu

wen te kunnen worden toegeschreven, mits men

zich hoede er het grove denkbeeld van gefpan

nen fnaren aan te hechten, maar zich zulk eene

flingering voorstelt, als in de zoo tedere brij

achtige zelftandigheid der hersenen kan plaats

hebben.

Het is ten minste, ten duidelijkste bewezen,

dat het gehoor door eene flingering wordt te we

ge gebragt, en dat iets diergelijks ook bij het

gezigt plaats heeft, is zeer waarschijnelijk, al wil

men ook het gevoelen van LEON. EU L ER niet

geheel aannemen.

Dat zelfs de werking der overige zintuigen

niet veel van diergelijke trillende beweging ver

fchilt, heeft de groote N Ew ToN (n) reeds ge

gist, en na hem de schrandere HART LEY »

waarlijk met een zeer gelukkig gevolg, Zoo waar

fchijnelijk gemaakt, dat hij daaruit, voornamelijk

- - - - d00r

(n) zie zijne Quaeftiones, achter zijne Optica Qu. 27.

pag. 355. Volgens de Londenfche uitgave van 1719 89e

- - -, k- 5 -
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door middel van den wafem die zich in de her

fenholligheden bevindt, dien hij eene aether

noemt (o), eerst de verbinding der denkbeelden,

en hierdoor weer de werking van verre de mees

te zielsvermogens, zeer vernuftig verklaarde (p).
e'

(o) DAv. HARTLEY's, Ohfervations on man, his frame, his

duty and his expectations, Vol. I. pag. 44 Lond. 1749 8vo.

(p) ER. DARwIN, heeft in het eerste deel van zijne

Zoönomie, vele stellingen van HARTLEY, welke hier te huis

hooren, verder uitgebreid.
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D ER TI EN DE AF DE EL IN G,

O V E R.

DE U 1T w END 1GE z1N NEN 1N HET

GEMEEN, EN IN HET BIJZONDER

o V ER HET GE VOE L.

S. 227.

W: hebben gezien, dat eene der werkzaamhe

den van het zenuwgestel bestaat in de indrukken

aan het gewaarwordings werktuig medetedeelen.

Dit geschiedt door middel der uiterlijke zinnen,

die, als het ware, de wachters van het ligchaam,

en leermeesters der ziele zijn. -

Wij spreken hier alleen over de uitwendige

zinnen. Want den aandrang ter ontlasting, of

den honger, of andere diergelijke inwendige aan

fporingen der natuur, met DE GORTER (q), onder

de zinnen te rangschikken, is, zoo als HALLER

reeds voorlang opmerkte, wat al te fpitsvinnig.

(q) Jo. DE Go RT ER, Exercitationss medicae IV. Amft.

('737. 486.

S. aan,
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$. 228.

Met regt vangen wij de behandeling van de

zinnen met het gevoel aan. Dit toch openbaart

zich in den mensch het eerst na de geboorte :

deszelfs werktuig, of organe, is over de geheele

oppervlakte des ligchaams wijd en zijd verspreid,

en hetzelve wordt door verre de meeste eigen

fchappen der dingen, die buiten ons zijn aange
daan. n

$. 229.

Immers worden wij niet alleen fommige hoe

danigheden der ligchamen, zoo als warmte, hard

heid, zwaarte, enz. alleen door middel van het

gevoel gewaar, maar omtrend anderen, zoo als

de gedaante, den aftand, enz. worden wij door

het gevoel eerst regt zeker, schoon zij ook op

andere zinnen Werken.

$. 230. -

ook schijnt het minder dan andere zinnen,

aan vergissing onderworpen te zijn, en het is

door beschaving en oefening voor zulk eene vol

maaktheid vatbaar, dat het eenigzins het gebrek

van andere zinnen, voornamelijk van het gezigt

kan vergoeden (r). - -

(r) RoL. MARTIN, In Schwed. Abhandel. Vol. xxxIx,

G. I777

- S. 23's
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$. 231.

over het geheel is zeker de huid, waarvan

wij het maakfel reeds hebben beschouwd (s),

het werktuig van het gevoel ; doch meer in het

bijzonder zijn dit de huidtepeltjes, die echter ver

fchillend zijn in de verschillende deelen des lig

chaams. Zij hebben meestal de gedaante van klei

ne wratten (t), ook wel van fpons of zwam (u),

of van draden (v). In deze tepeltjes loopen alle

de huidzenuwen, als in Zoo vele papachtige pen

feeltjes uit.

$. 232.

De handen zijn echter verre weg de voor

naamste werktuigen van het gevoel. Ook levert

derzelver huid veel bijzonders op. Zij is in de

handpalmen en aan weerskanten van de gewrich

ten der vingers gegroefd en zonder haar, waar

door het zamenvouwen dezer deelen gemakkelijker

wordt.

( s) F. DE RIET, De Organo Tactus. L. B. 1743. 4ts

Mede te vinden in HALLERo, Collect. anat. T. IV.

(t) Dav. coRN. De courcelles, Icones mufculorum capt

sis, Tab. I fig. 1. 3.

(u) B. s. ALBINI, Annotat academ. Lib. III, Tab. Iv

fig. 1. 2. - -

(v) RUYscH, Thefaur. amat. III, Tab. IV. fig. 1. They

faur. VII. Tab. II. fig, 5.

B. s. ALBINUs, t. a. p. L• VI. Tab. II. fig. 3. 4; 'j
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wordt. Daarenboven hebben de toppen der vingers

aan de binnenzijde zeer fraaije, min of meer fpi

raalswijze voren, en aan de buitenzijde, fchildvor

mige nagels (w).

$ 233.

De fchildvormige nagels (x) zijn alleen aan

den mensch , en met hem aan eenige weinige

geslachten van dieren, en wel aan de vierhandigen

eigen , die men ook weet dat in hun gevoel

uitmunten (y). Daardoor wordt aan de drukking

Van

g -

- (w) crew, In Philaf Transa+. n 159

(x) B. s. ALBIN1, Annot acad. L. Il Tab. VII. fig. 4,

5. 6. -

(y) Dit heeft bij de apen, bavianen, meerkatten en

fpookdieren plaats. De toppen der vingeren, welke zij

aan hunne vier handen hebben, zijn zeer zacht, en even

als bij den mensch, met spiraallijnen geteekend.

Men heeft, wel is waar, er over getwist, of buiten

den mensch ook die dieren gevoel hebben, die men vier-

handige dieren noemt. In het beslissen van dit geschilpunt

moet men in het oog houden, wat wij (5. 83) over het

verfchil in gezondheid gezegd hebben. -

Ik stem van harte gaarne toe, dat de fneeuwitte

handjes van een teér meisje in fijn gevoel, zeer veel

vooruit hebben boven de vingers der dieren, die ik heb

opgenoemd. Maar van den anderen kant, heb ik met

eigen oogen gezien en geleerd, dat vele apen en bavia

nen, vingers hebben die veel zachter zijn, dan die van

vele
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van de tastende vingers eenigen weerstand gebo

den, om op die wijze, hunne werking te verster

ken. --

Zij zijn hoornachtig, doch moeten met dit al

in het algemeen, met de opperhuid vergeleken

worden; want onder hen ligt het netvlies , dat

in de negers eenigzins zwart is (z), en daar

onder het vel, dat zeer fterk aan het beenvlies

van het laatste vingerlid is gehecht. Alle de be

ftanddeelen der nagels, zijn overlangs gestreept;

zij zitten met hunne achterste rand, die in de

handen met een maantje geteekend is, in eene

vouw van de huid, die daar ter plaatfe is om

geslagen, van daar groeijen zij onmerkbaar aan,

en fchieten langzamerhand zoodanig naar voren,

dat zij omtrend alle half jaar geheel en al ver

nieuwd worden.

vele woeste volken, of van ontelbare Europeanen van la

gen stand, wier handen met eelt zijn begroeid, en dat

ook die dieren veel geschikter, dan zij, hunne vingers

gebruiken in de oppervlakte der ligchamen door het ge

voel te onderzoeken. -

(*) * * Alainus, De habitu et colore Aethiopum, fig 2.

€:?
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vEERTIENDE AFDEELING,

o v E a

D EN S M A A K,

- $ 234. -

Wi proeven door middel van de tong, en ook

eenigzins van andere inwendige deelen van den

mond, voornamelijk het middelste gehemelte, de

keel, de wangen, en zelfs de lippen. Deze ech

ter hebben alleen smaak van scherpe , en zeer

bittere dingen (a). -

*. $ 235.

Het voornaamste werktuig van den fmaak, is

de tong (b), een bewegelijk, mêgevend deel, dat

ligt van gedaante verandert en van een spier

achtig weeffel is, het welk eenigermate met dat

van het hart kan vergeleken worden, -

(a) GREw's, Anatomy of plants, p. 284. volgg.

PETR LUcHTMANs, De faporibus et guftu, p. 58. feq.

L. B. 1758. 4to.

(b) MALPIGH1 et FRAcAssATI, Epiftolae de lingua. Bonon.

1665. 12me.

$- 236.
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S. 236.

De tong is met bekleedfelen bedekt, die ee

nige gelijkheid met de huid hebben. Zij zijn het

buitenste tongvlies epithelium , dat hier de plaats

der opperhuid bekleedt, het netvlies van M AL

PIGHI (c), en een vlies, dat met tepeltjes

bezet is, en in maakfel weinig van de huid af

wijkt.

$ 237.

Het grootste verschil dat hier plaats heeft, is

daar in gelegen, dat het buitenste tongvlies in plaats

van met het huidfmeer, met een flijmachtig vocht

bestreken is, en daardoor vochtig wordt gehou

den. Deze flijm komt uit het blinde gat van Met

BooM (d), en uit de overige, naar MoRGAGNI ge

noemde verzameling van klieren (e). Voorts is dit

verschil in de gedaante der tepeltjes, die men ge

woonlijk ingesteelde, stompe en kegelvormige(f) ver

deelt. De eerste zijn flechts in kleinen getale in een'

kring

(e) In gevlakte honden en bonte schapen zag ik ook

meest, dat de tong en de keel een veelkleurig netvlies

hadden. -

(d) Zie JUST. scHRADER, Olferv. et hiftor. e HARvAEf,

L. de generatione animalium, p. 186.

(e) MoRGAGNII, Adverf. anatom. prima, Tab, I.

(f) RUYscH, Thefaur. anatom. I. Tab. IV. fig. 6.

- P. s. ALBINI, Annot. Acad. L, I. Tab. Is fig. 6-1is

M.
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kring aan den wortel van de tong geplaatst, de

overige van verschillende grootte, bedekken, zon

der eenige rangschikking, den rug, voornamelijk

aan de zijde en aan de punt, waar de smaak het

fijnste is (g).

$. 238.

In deze tepeltjes loopen de zenuwvezeltjes

van de tongzenuw des vijfden paars (h) uit. Het

is dus waarschijnelijk dat wij door hare mede

werking proeven. Want het negende paar (i),

en de zenuw van het achtste (k), welke naar de

tong loopt, schijnen meer in de onderscheidene

bewegingen der tong in het kaauwen, flikken en

fpreken van dienst te Wezen.

S. 239.

De tong dient, zoo zij regt zal proeven voch

tig, en, het gene geproefd moet worden, nat te

zijn,

(g) In de Dictionn. encycl. d'Yverdun, is eene voor

treffelijke beschrijving van eene levende menfchentong

door HALLER.

(h) Jo. FR, MEcKEL, De quinto pare nervorum crebri, p. 97.

fig. 1. No. 80. Gotting. 1748. 4to.

(i) Jo. F. w. BöHMER , De nono pare nervorum cerebri.

Götting. 1744. 4to.

(k) HALLER, Icon. anatom. Fafc. II. Tab. I. lit. g

MoNRo On the nervous fyftem. Tom. XXVI.
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zijn, en opgeloste zouten te bevatten (l). Doch

bijaldien de tong, of dat gene wat zij aanraakt,

droog is, dan kan zij hetzelve wel door haar, over

het geheel genomen, zeer fijn gevoel betasten,

maar dan kan men niet zeggen, dat zij proeft.

Ook schijnt het, dat de tepeltjes die de zijden

en de punt van de tong bedekken, zich min of

meer oprigten, wanneer wij zeer scherp proeven.

(!) sell 1N1, Guftus organum, novisfine deprehenfuus

Bonon. 1665. 12me.

M 2 vvv
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***

VYFTIENDE AFDEELING,

O V E in

D EN R E U K.

$. 24o.

Door den reuk worden wij de geurige uitwafe

mingen der ligchamen gewaar, die, bij de in

ademingopgesnoven, voornamelijk dat gedeelte van

het vlies van sc HNEIDER (m) aandoen, dat de

beide platen van het middelfchot der neusgaten,

en de bolle zijden der neusholligheden bekleedt (n).

S. 241.

Schoon toch de inwendige neusgaten, zoo

Wel

(m) coNR. vIcT. scHNEIDER, De osfe cribriformi et fenfu

ac organo odoratus. Witteb. 1655. 12mo. Dit klassiek werk

je maakt eene epoque in de geschiedenis der physiologie,

niet alleen, om dat de Schrijver daarin het eerst de wer

king van den reuk rigtig heeft aangewezen, maar vooral,

om dat het een einde heeft gemaakt aan de droomen der

Ouden over het werktuig van den reuk, als een werktuig

tot de zuivering der hersenen.

(n) SAM. AvRIvILLIUs, Denaribus internis. Upfal. 1760. 4^e

*
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wel als de naburige holligheden (o), of boezems,

die er in uitloopen, geheel en al met een diergelijk

vochtig vlies bedekt zijn, schijnt dit vlies echter

op verschillende plaatsen van verfchillenden aard

te wezen. Want het gedeelte, dat tot de neus

gaten zelve behoort, is aan de overige huid vrij

gelijk, en bedekt met vetblaasjes, en met de neus

haren, die er uit voortkomen, terwijl dat, het

welk aan het neusmiddelfchot, en de opperste

holligheden van de neus gehecht is, sponsachtig

en vol van slijmgroetjes is. Daar eindelijk het

vlies, dat langs de wanden der voorhoofds, der

wigvormige, der zeefbeens - en kakebeens - boe

zems ligt uitgestrekt, het fijnst van allen, en met

ontelbare bloedvaatjes, waaruit een druppelend

vocht uitwafemt, is doorweven.

$. 241.

Dit toch schijnt het voornaamste, ZOO niet het

eenigste nut dezer boezemen (p) te wezen, dat

zij

(o) HALLERI, Icon. anat. Fafc. IV. Tab. II.

DUvERNEY, Oeuvres anatomiques, Vol. I. Tab. XIV.

sANToRIN1, Tab. posth. IV.

(p) Dat deze boezems tot den reuk, en niet of weinig

tot de stem en spraak dienen, zoo als zoo vele natuur

kundigen meenden , heb ik breeder betoogd, in Proluf.

de finibus frontalib. Gotting. 1779. 4to. Waarin ik verschei

dene gronden, zoo uit de beenwording, als uit de ver

M ? gee
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zij zulk een gelijk waterachtig vocht opleveren, het

welk eerst in de drieledige openingen der neusga

ten doordringt, vervolgens over de onmiddelijke

werktuigen van den reuk, waarvan wij gewagheb

ben gemaakt, henen vloeit, en door ze gedurig

te besproeijen, haar de bepaalde vochtigheid geeft,

zonder welke de fijnheid van dezen zin verloren

gaat. -

De plaatsing dezer verschillende boezems , is

mede tot dit oogmerk zoo geschikt, dat bij iede

re rigting van het hoofd, uit een of ander van

dezelve, de zoo even genoemde daauw kan neér-

druipen.

- $ 243. -

Het knobbelachtig gedeelte van het neusvlies,

waar mede wij voornamelijk rieken, ontvangt zij

me zenuwen wel meest van het eerste paar ( q);

maar ook van twee takken van het vijfde. Van

deze zenuwen schijnt echter alleen het straksge

noemde eerste paar, onmiddelijk het werktuig van

den reuk te zijn (r), doch de overige dat van het

- alge

gelijkende ontleedkunde, en ziektekundige verfchijnsels

ontleend, heb bijgebragt. -

(4) METzGER, Nervorum primi Paris hiftoria. Argent. 1766,

Ook te vinden in SANDIF Thefaur. Vol. III.

scARPA, Anatom. annot. Lib. II. Tab. I. II.

(r) Ziektekundige ontledingen, en de vergelijkende

- - - Ont"
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algemeen gevoel dezer deelen, waardoor bij voorb.

het niezen verwekt wordt, enz.

Behalve dat, loopen ook door dit vlies een

oneindig getal bloedvaatjes, die daarom vooral

opmerkelijk zijn, om dat in geene andere in het

geheele ligchaam zoo dikwijls en zoo ligt, van

zelfs bloedstortingen ontstaan.

$ 244.

De laatste draadjes van de zenuwen van het

eerste paar, fchijnen niet, zoo als zulks bij het

werktuig van het gevoel en den 'fmaak het geval

is, in tepeltjes te eindigen; maar in het fpons

achtig en gelijkmatig weeffel van het ($. 243.) ge

noemde vlies, als het ware weg te vloeijen.

$ 245.

Bij eerstgeborene kinderen is de werkplaats

Val11

ontleedkunde leeren dit beide. Zoo levert bij voorb. Lo

DER, Ohfervatio tumoris fcirrhof in baft cranii reperti. Jen.

1779. 4to. de geschiedenis van het verliezen der reuk,

na de drukking van het eerste paar door een gezwel. En

uit de ontleding van verfchillende dieren, heeft men ge

Ieerd, dat bij die, welke de fcherpste reuk hebben , bij

de elefanten, beeren, honden, bij de tweehoevige her

kaauwende dieren, bij den egel, de vlakke plaat van het

zeefbeen zeer groot, en met zeer talrijke gaatjes door

boord is, het welk een gelijk groot aantal van draadjea

van den reukzenuw te kennen geeft.

M 4
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van den reuk nog zeer bepaald en onvolkomen,

De boezems, waarvan wy gewag hebben ge

maakt, zijn nog naauwelijks bemerkbaar. Hier

door komt het, dat kinderen eerst later beginnen

te rieken, na de vorming der inwendige neusga

ten. En die reuk is naderhand te scherper, naar

mate deze werktuigen grooter van omvang, en

naauwkeuriger gevormd zijn (a).

S. I46,

(4) Gelijk toch die zoogdieren, die boven de ande

re in scherpte van reuk uitmunten, en waarvan wij zoo

even voorbeelden hebben bij gebragt, eene zeer ruime

werkplaats van den reuk hebben; zoo fchijnen ook onder

de menfchenrassen, bij fommige woeste natiën die hierin

mede boven andere uitsteken, deze werktuigen een grooter

omvang te hebben.

Zoo hebben in het bekkeneel van een Indiaan uit Noord

Amerika, (het Opperhoofd van een dier volken, genoeg

zaam voor 40 jaren te Philadelphia onthoofd, ) de in

wendige neusholligheden eene ongemeene ruimte, zoo,

dat bij voorb., de middelste holligheden als blazen van een'

aanmerkelijken omtrek zijn opgezet, en ik die bijzondere

boezems, welke daarin vervat, en door s A N To R I N 1 het

eerst zijn waargenomen, nooit zoo ontzettend groot ge

zien heb. Deze kop is afgebeeld, in mijne Collett. Cra

niarum diverforum gentium illuftrat. Dec. I. Tab. IX.

Hier komen de inwendige neusholligheden der negers

in ruimte het naaste bij. Zoo als de zes fchedels, die ik

voor mij heb, schoon zij anders onderling zeer verschil

len, echter alle deze deelen zeer uiteengezet vertoonen

Dit
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$. 246. -

Eindelijk is ook dit opmerkenswaardig, dat

er geene andere uitwendige zin is, die zoo naauw

als de reuk met het fenforium zelf, en met de in

wendige zinnen is verbonden, en op dezelve zoo

zeer zijn gezag uitoefent. Geen is er zoo zeer

aan idiofyncraften onderhevig, geen zoo geschikt

om flaauwten te veroorzaken, of te verdrijven.

Ook is er geen andere zin vatbaar voor fijnder,

en streelender indrukken, zoo dat RoUSSEAU (r),

den reuk zeer geschikt den zin der verbeelding ge

noemd heeft. - Geene foort van gewaarwor

dingen fchijnt eene levendigere herinnering opte

wekken, dan die door bijzondere geuren in de

gedachten worden herroepen (s).

Dit zelfde heeft ook s 5 MM er 1 No in dezelfde menschen

mede naauwkeurig waargenomen, Ueber die körperl. Verfchied,

des Negers, etc. p. 22.

Met dit alles komen de verhalen van zeer geloofwaar

dige getuigen, omtrend de verbazende fijnheid van reuk

bij deze volken wel over een. Men zie aangaande de

Indianen in Noord - America, behalve anderen URLsPeRoer.

Nachr. von der Grofsbritann. Colonie Salzburg. Emigranten in

America, Vol. I. p. 862. En over de Negers, Journal.

des Sfavans, p. 6o a. 1667. - - -

(r) Emile, T. I. p. 367. -

(s) Zie over het vermogen van den reuk, op het ka-,

'rakter en de neigingen zelve, B EN J. Rus cH, In Medicat

Inquiries and Obfervations, Vol. II. p. 34

M 5
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ZESTIENDE AFDEELING,

o V E R.

H E T GE PI O O R.,

$ 247,

Het geluid ontstaat door Cene trillende botzing

van veêrkrachtige ligchamen: het wordt door mid

del van de lucht voortgeplant, en doet het ge

hoor op de volgende wijze aan. Eerst wordt het

door het kraakbeenig uitwendig oor (t), dat eenig

zins de gedaante van eene schelp heeft, en bij

weinige menschen van onzen landaard beweegbaar

is (u), opgevangen, en in die fchelp, als het

ware verzameld. . Van daar gaat het in den ge

hoorgang, die met een bitterachtig wasch (v)

*

* (t) B. s. ALBINr, Annot. acad. L. VI. Tab. IV.

(u) Jo. RHoDrus ad scRIboN. LARGUM, pag. 44. feq

Jo. ALB, FABRIcrus, De hominibus ortu non differentibus

Opufc pag. 441. - * * - -

cH. coLLIGNoN's, Mifcellanious works, pag. 25 feq•
Cantab. 1736. 4to. - J

' (v) Jo. HavoxRT, In medical Olfervations and Inquiries,

Vol. IV. pag. 198. - -

* - -

iS
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is overtogen , over, en flaat tegen het trommel

vlies aan, hetwelk in eene neérhellende rigting

geplaatst, aan eene bijna ringvormige fleuf van het

flaapbeen, is vastgehecht, en het uitwendige oor

van het middelste gedeelte afscheidt,

S. 248.

Achter dit vlies is het middelste gedeelte van

het Oor, of de trommel zoo geplaatst, dat de ach

tergrond naar boven, en tevens binnenwaarts ge

keerd is. - " -

De trommel bevat de drie (w) gehoorbeentjes,

waarvan het buitenfte het hamertje, met zijn hand

vat aan het trommelvlies gehecht is. Het doorns

gewijze verlengfel, is, ten minste bij een vol

-wassen mensch, meestal met de zoo even, ge

noemde ringvormige fleuf aangegroeid; de kop

van het hamertje is in het ligchaam van het

aanbeeld gevat. Dit tweede beentje dringt met

zijn lang uiterfte verlengfel, tot het midden van

den trommel, en wordt daar met het kopje van

den ftijgbeugel vereenigd. Dit laatste eindelijk,

TuSt

(w) Dat toch het vierde beentje, dat men van FRANc.

sYLvIUs tijd af aangenomen, en het bolronde genoemd

heeft, niet bestaat, wanneer men de beste, en meeste uit

volwassene menschen genomene voorbeelden raadpleegt, heb

ik breeder aangetoond, in mijn werk over de Qfteologie,

pag. 144 volg. - - - - f
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rust met zijn grondstuk op het eironde gat, en is

dus naar het portaal van het doolhof gekeerd,

tot hetwelk door middel dezer gewrichting der

gehoorbeentjes, het geluid, dat het trommelvlies

treft, wordt voortgeplant. , -

S. 249.

Daarenboven dringt de buis van E UsTA

cH 1U s (x ), van het bovenste van de keel, tot

in den trommelholte door, en de benedenste kring

van den wenteltrap, komt daar ook in uit. Voor

den mond ven dit laatste deel, die men het ronde

gat (y) noemt, is een bijzonder vliesje gelpannen.

Ondertusschen is men van het ware en wezenlijke

nut van beide deze deelen, naar mijne gedach

ten, nog niet genoeg onderrigt.

$ 250,
-

: Eindelijk ligt in de verborgene fchuilhoeken

van het rotsachtig been, het doolhof, of het bin

menfte gedeelte van het oor verholen. Het bevat me

de drie onderscheidene deelen. Zij zijn het por

, taal, dat tusschen de beide andere inligt, en

waarin, behalve het eironde gat ook nog de

vijf

(x) EUSTAcHIUs , De auditus organis. Opufcul. pag.

161 feq.

(y) scARPA, De ftructura feneftrae rotundae. Mutin,

772. 8vo. -
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:

vijf monden van de halfcirkelvormige kanalen, die

achterwaarts gelegen zijn, en de bovenste kring

van den wenteltrap, die naar voren is geplaatst,

uitkomen. - - - --

In het portaal en de genoemde kanalen heeft

de vermaarde sc A RPA onlangs vliesachtige blaas

jes ontdekt, die er los in hangen, en van een

zeer fijn weefcl zijn. Het portaal heeft namelijk

twee zakjes, en de halfcirkelvormige kanalen drie

buizen, welke denzelfden naam dragen (z).

$ 251.

Deze zelfde vliesachtige blaasjes, worden ZOO

wel als de holte van den wenteltrap, met een zeer

helder water bevochtigd, dat naar coTUNNI ge

noemd wordt, die stelde, dat het door twee ka

naaltjes wierd opgeslorpt. Deze kanaaltjes heeft

hij zelf waterleidinge (a), MEcKEL afleidingen (b)

genoemd. Het eene ontstaat uit het portaal zelf,

het andere uit den ondersten kring van den wen
teltrap. r

(2) scanrae, Disquifitiones anatomicae de auditu et olfactu.

Tab. VI. fig 5. Tab. viI fig. 3. -

(*) coTuNN1. De aquaeductibus auris humanae. Neap.

176o 4to. -

(*) * H. * R M ecxEL, De labyrinthi auris contenis.

Argent, 1777, 4to.

ve

$. 252
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$. 252.

Inmiddels dringt de zachte zenuw van het

zevende paar met de harde, die naderhand door

de waterleiding van FALL oPIUS (c) gaat, de in

wendige gehoorporie in, en verspreidt zijne merg

agtige draden door den even als een zeef doorboor

den grond van dezelve (d). Deze draadjes gaan

gedeeltelijk naar het portaal, en de halfcirkel

vormige kanalen; zij loopen echter voornamelijk

aan het grondstuk van den wenteltrap zoodanig

zamen , dat zij in de gedaante van een merg

achtigen band, die zeer fraaije ftrepen van zenuw

vlechten heeft, tusschen de twee plaatjes van het

middelschot van den wenteltrap doorloopen (e).

S. 253.

De trillende beweging dierhalve, die wij (S.

248.) tot aan het eironde gat gevolgd zijn, wordt

van daar tot in het portaal voortgeplant, waar

zij eindelijk door middel van het opgenoemde

vocht,

(c) FALLoFII, Obferv. anat, pag. 27. 6. feq. Ed. Venet.

1561, 8vo.

(d) BRENDELII, Analetta de concha auris humanae. Göt

ting 1747. 4to.

ID. De auditu in apice conchae. Götting. 1747. 4to.

(e) vergelijk zinNII, Olferv. botan. pag. 31. seq. Göts

ting 1753. 4to. - -

scARPA, t. a. p. Tab. VIII, fig. 1. 2.
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vocht , de gehoorzenuwen zelve aandoet, die

door de omwegen van het doolhof zoo kunstig

verdeeld zijn.

$. 254.

Voorts meent men dat ter wijziging van de

kracht van het geluid als het 't trommelvlies raakt,

en door de trommelholte moet worden voortge

plant, behalve de fpieren (f) van het hamertje,

en den stijgbeugel, die naar willekeur schijnen

gespannen, of ontspannen te worden (g), ook nog

de fnaar van den trommel (h) dient, die midden

tusschen het handvat van het hamertje, en het

langste been van het aanbeeld doorloopt (i).

(f) B. s. ALBINI, Tab. mufculor. Tab. XI. fig. 29.

(g) EUSTACH. De auditus organo, pag. 157.

cALDANI, Inftit. phyfol.

(h) Jo. FR. MEcKEL, De quinto pare nervorum cerebr?

fig. 1. 71.

(i) coTuNNI, t. a. p. 5. LXXXVIII.

Maaherr, Praeleù. in Boerhav. Inftit. Vol. III. pag.

-343,

&
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zeventiende afdeeling,

o v E R. -

n ET G E Z I G T.

$ 255.

De werktuigen van het gezigt, de oogen, zijn

twee beweegbare bollen, die aan de gezigtze

nuwen, van welker overkruisfing wij te voren

($ 211.) gewag hebben gemaakt, even als aan

fteeltjes zijn vastgehecht. Het punt van aaneen

hechting is niet vlak tegen over het middelpunt

van het hoornvlies, en den regenboog, maar ach

ter die denkbeeldige middellijn, meer naar den kant

van de neus geplaatst. (Plaat. II. fig. I. h.)

g" S. 256.

Elke bol bestaat uit verscheidene lagen rok

ken, welke alle zeer heldere vochten van eene

verschillende dikte bevatten, zoo dat de licht

ftralen van het voorste glasachtige segment van

het oog, tot deszelfs achtergrond, die er tegen

over ligt, een vrijen doorgang hebben.
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- , S 257.

Het buitenste bekleedfel van den oogbol, is

het harde vlies van het oog, het welk (Plaat II: fig.

1. a, fig. 2. a.) is afgebeeld. Aan deszelfs voor

zijde is eene gaping, waarin het hoornvlies (Plaat

II. fig. 1. b) past. Dit is fchilferachtig, eenigzins

bol, en heeft de gedaante van een segment van

eenen kleinderen cirkel, dat uit eenen grooteren

uitschiet (k).

$ 258.

Het vaatrijk, of tweede vlies (Plaãt II. fig.

1. c.) bekleedt de inwendige zijde van het harde

oogvlies. Het is van zeer vele bloedvaten, voor

namelijk van aderen, die zeer in eengedraaid

zijn, voor zien, en aan beide zijden Zwart ge

verfd. Deze verf zit er, ten minste aan den hol

len kant, zeer los, even als flijm op,

S. 259.

Het vaatrijk vlies, omvat het net van het

oog (l), het welk het inwendigste der gemeene

rokken van den oogbol, en eigenlijk een merg

achtig verlengfel van de gezigtzenuw is , die

het

(k) AD. ruL. Bose, De morbis corneae en fabrica ejus de

claratis. Lipf. 1767. 4to.

(!) B. s. ALBINI, Annot. Acad. III. p. 59, feq. L. IV,

P• 75 feq L., V. p. 66. feq. N -
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j

het harde, en het vaatrijk vlies doorboort (m).

Dit net is van een allerfraaist maakfel (n), en

heeft ter plaatse, waar zijne denkbeeldige as is,

in het midden tusfchen de voornaamste tak

ken (o) van den middelpunt - flagader (arteria cen

tralis) eene zeer bijzondere overdwarsche vouw(p),

en een geelachtig vlakje (q), dat de beroemde

so EMMERR IN G meer naauwkeurig onderzocht,

CI),

(u) wALTER, De venis oculi, etc. Tab. I. fig. 2. Tab.

II. fig. 2. Berol, 1778. 4to.

(n) Jo MERY, heeft het eerst aangetoond, hoe men

de fraaije bloedvaten van het net, in een levende kat die

men onder het water houdt, kan aanwijzen. Zie hier

over Mem. de l'Acad, des Sciences de Paris avant 1699. Tom.

X. p. 656. et a. 17o4. pag. 265.- Van de straalsgewijze

gedaante van het net, uit een haas genomen, heeft ziNN

reeds voorlang eene fraaije afbeelding gegeven, in Com

mentar. foc. Jcient Gotting. Tom. IV. a. 1754. Tab. VIII.

fig. 3., en onlangs van dit zelfde deel, uit een konijn

FoNTANA, Sur le venin de la vipere, Vol. II. Tab. V.

fig. 12.

(o) In de Oeuvres de MARIoTTE, pag. 527. fig, 1. vindt

men eene naauwkeurige afbeelding van den loop dezer

flagaderlijke takjes.

(p) PH. MICHAëLIs, In Journal der Erfindungen in der

Natur und Artzneywisfenchaft, P. XV.

(q) Zie hier over het XIV. Stuk, van het zoo even

aangehaalde periodiek werk.
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en opgemerkt heeft, dat het doorboord is (r).

S. 26o.

De voorste lap van het vaatrijk vlies, loopt

in een celwijsachtigen band uit , dien men de

haarachtige kring noemt, en waardoor het vaat

rijk vlies in eene, er mede overeenkomende, fleuf

van het harde zich zeer sterk vasthegt. Van

deze kring, komen twee zeer verschillende vlie

zen, de regenboog namelijk, en het haarachtig

verlengfel voort. -

S. 261.

Hiervan is de regenboog, wiens achterzijde,

(Plaat II. fig. 2. c.) zwart geverfd is, en het drui

venvlies genaamd wordt, het voorste. Hij is

eenigzins bol naar den kant van het hoornvlies,

van rondom door het waterachtig vocht omge

ven, wat fmalder naar de zijde van den neus,

breeder naar die der flaapbeenen. Hij bestaat

uit cclwijs-weeffel, zonder het minste fpoor van

fpiervezelen. Het is zoo als z1NN (s) reeds heeft

aangemerkt, over het geheel een bijzonder vlies,

en geen verlengfel van het vaatrijke. Deszelfs

voorste

(r) s. TH. soEMMERRING, De foramine eentrali limbo luteo

cincto retinae humanae, in Commentat, foc. reg. fcient. Gotting.

T. XIII,

(s) Commentar. foc. fcient. Gotting. T, IV. p. 199.

a *

N 2
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voorste zijde (Plaat II. fig. 1. e.) is bij den een an

ders gekleurd, dan bij den anderen, en vertoont,

zoo lang het leven er in is, de gedaante van

pluisjes, of vlokjes.

S. 262.
we

Ook loopen de bloedvaten van den regenboog

meest langs deszelfs voorzijde, en gaan, in eene

vrucht in het oogappelvlies (membrana pupillaris)

(Plaat II. fig. 2. d.) over (t). Dit vlies begint

met de zevende of achtste maand na de bevruch

ting, wanneer de oogbol reeds eene aanmerkelij

ke groote heeft, in zijn middelste gedeelte te

verdwijnen, en dan zullen waarschijnelijk de lang

werpigronde bogen dezer bloedvaten, langzamer

hand, zamengetrokken worden, en de inwendige

kring van den regenboog vormen, waarvan ik voor

dien tijd nooit eenig duidelijk spoor heb kunnen

ontdekken. -

*

(t) Dit fraai zamengesteld vliesje, heeft FRANc sAN

DYs, een beroemd maker van ontleedkundige praeparaten,

het eerst waargenomen ; terwijl Ev. JAc. wAcHENDoRF,

hetze ve het eerst bef. hreven en er eene afbeelding van

gegeven heeft, in Commerc. literar. Norimb. A. 174a.

hebd. 18.
-

fi- 262,
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S. 263.

De tweede der (S. 26o) opgenoemde kringen,

heet de haarband, of het haarachtig li, ch,am. Het

is meer naar achteren geplaatst, en afgescheiden .

van den regenboog (u). De buitenste en dikste

zoom van dit deel hangt met het haarkringetje

vast, de binnenfte, die dunder is, omvat den

rand van het vlies, waarin het kristallijn vocht

besloten is. Het is mede met die bruine verfstof,

waarvan wij reeds tweemaal spraken, doortrok

ken. - De voorste zijde (Plaat II. fig. 1. f) die

tegen het druifvlies is gekeerd, is gestreept. De

achterste (Plaat II. fig. 2. b.) ligt op het glasach

tig ligchaam, en is kenbaar aan hare zeer fraai

je, vlokkige vouwen, welke door een toestel van

onbegrijpelijk fijne en fchoone vaatjes zeer opmer

kenswaardig zijn. Men noemt deze vouwen de

haarachtige verlengfels (procesfus ciliares), derzelver

ware nuttigheid is tot nog toe twijfelachtig, en

moet eerst door nadere navorfchingen worden op

gespoord.

AZ

(u) Dezen zelfde dikkeren zoom doorloopt in de oogen

der tweehoevige dieren, een canalis ciliaris, iets, dat de -

beroemde Fo NT ANA het eerste heeft gezien: fur le venin

de la vipere, Tom. II. Tab. VII. fig 8 9 1o. en A

MURRAY, naauwkeurig beschreven heeft, Nov. Act. Uifal

Tom. III. -

N 3 S. 264.
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$. 264.

En in dezen bol, waarvan wij de vliezen tot

hiertoe beschreven, zijn drieërlei vochten ver

vat. - In het achterste en grootste gedeelte

bevindt zich het glasachtig vocht, waarvan de on

telbare droppeltjes zoodanig in de celletjes van

het glasachtig vlies verdeeld zijn, dat deze geheele

deels vliezige, deels waterachtige massa, het voor

komen heeft van eene lillige gelei.

$. 265.

Van voren is dit deel gehecht aan en omvat

door den haarband, het vlies, waarin het kriftal

lijne vocht (lens cryftallina) door het water van

MoR GA GN I omgeven, zit - Het kristallijne

vocht zelf, bestaat eigenlijk uit zeer doorschijnend

celwijs-weefel, dat echter veel dichter, dan dat

van het glasachtig ligchaam is, zoodat het tus

fchen de vingeren genomen, eenigermate naar

een zeer taai, maar tevens onbegrijpelijk helder

lijm gelijkt. De kern is evenwel dichter, dan de

buiterfte fchilfers, die men door onderscheidene

kunstgrepen in zeer tedere vezeltjes van een kan

doen fpringen, welke alle in één middelpunt za

menloopen (v). Voor het overige is dit deel in

den

(v) TH. YoUNG, in Philof. Transact., A. 1793. Tab

XX fig. 2. 3. DAv. HosAcK, ib. 1794. Tab. XVII. fig. 4

J. c. REIL, De lentis cryftallinae ftructura fibrofa. Hal

f »794- 8ye. *

»e rs

*
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den volwassen mensch naar evenredigheid klein

der, dan in de "viervoetige zoogdieren, ook min

der bol, vooral aan de voorzijde.

$. 266.

De overige ruimte van het inwendige van het

oog, is door het waterachtig vocht opgevuld, dat

zeer helder, en in twee kamers, of holligheden

verdeeld is, waarvan de voorfte en ruimfte het

hoornvlies van den regenboog afscheidt, en de

achterfte, die minder ruimte bellaat, tusschen

het druifvlies, en het haarachtig of harig ligchaam

in is gelegen.

S. 267.

Deze allerkostbaarste deelen van ons lig

chaam, zoo als PL IN I Us de Oude, de oogen

niet te onregt noemde, zijn zoo wel door hunne

verzekerde ligging in de oogholte, als door de

klapsgewijze dekfels der oogleden, tegen alle uit

wendige beledigingen gedekt. Tusschen in de vou

wen der oogleden liggen de vetblaasjes van M E 1

Bo oM (w). De uiterste randen dezer oogleden

zijn door eene drie - of vierdubbelde rei van oog

haartjes (x) bezet, en worden door kraakbeentjes

- uit

(v) H. metrown, De vafis palpebrarum novis ep. Helmst.

-1666 4to.
-

(") B. s ALBINI, Annatot. Academ. L. III. T. III. Sg. 4.

N 4
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uitgestrekt en ondersteunt, welke ook hunne be

weging over den oogbol gemakkelijker maken. De

bovenste oogleden zijn door de wenkbraauwen

overdekt, zij weren het zweet af, dat van de

kruin en het voorhoofd druipt, en matigen ook

eenigzins het al te sterke licht,

$ 268. ... >

De tranen eindelijk dienen ter bevochtiging

der oogen, ter bewaring van derzelver glans,

en tot het wegspoelen van vreemde ligchamen.

Derzelver voornaamste bron, is eene afscheidings

klier, die in de bovenkant van de oogholte aan

de uitwendige zijde verborgen ligt. Deze klier

heeft talrijke, maar kleine afleidingsbuisjes, die

men wil, dat in 24 uren omtrend twee oneen

tranen uitlozen. Vervolgens worden deze tranen

door de zoogenaamde traanpunten (puncta lacry

malia) wier werking men eenigermate met die

der melkvaatjes van den velligen rok der dunne

darmen kan vergelijken, weer opgeslorpt, en wor

den van daar door de zoo genoemde flakkenhoorns

in den tranenzak, en zoo eindelijk naar den on

derften doorgang der neusgaten gevoerd.

- - $ 269. . -

Wij moeten het tot hiertoe over het maak

fel van het oog gezegde, vooraf laten gaan, nu

- - - 4 , moe

,
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moeten wij over deszelfs werkingen zelve, over

de wijze waarop wij zien, handelen.

De lichtstralen dan, met een scherper hoek,

dan van 48°. op het bollen hoornvlies vallende,

gaan door hetzelve, en worden in dit vlies,

zoo wel uit hoofde van deszelfs maakfel als digt

heid, zeer fterk, doch weer een weinig minder

in het waterachtig vocht, naar de as toe gebo

gen. De zulke dezer stralen, welke den Oogappel

doorgaan , en in het kristallijne vocht vallen,

moeten in dit nog digter vocht, noodzakelijk nog

meer gebroken worden. Echter belet het dunder

glasachtig vocht, dat zij in een te kort brand

punt zamenloopen, en veroorzaakt, dat dit meer

verlengd worde , zoo in het net valle, en daar

de beeldtenis der voorwerpen, zoo als de aard

der zaken het mêbrengt, omgekeerd opgeve.

S. 27o.

Het brandpunt, dat op deze wijze in het net

valt, moet uit hoofde van de verschillende breek-

baarheid der kleuren, niet als volstrekt, maar

alleen als betrekkelijk scherp worden aangemerkt.

Echter is deszelfs breedte, die uit deze afwijking

der stralen noodwendig ontstaat, zoo gering, dat

zij der duidelijkheid des gezigts, niet alleen

naauwelijks bemerkbaar hinderlijk is, maar er

zelfs uit deze geringere scherpte, onderscheidene

- N 5 . . . voor
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f

voordcelen voor de werkingen van het oog voort

vloeijen (x). -

S. 271.

Wat verder het beruchte vraagstuk aangaat

nopens de reden, waardoor het toekomt dat wij

de voorwerpen regtstandig zien , terwijl derzelver

beeld, op het net omgekeerd wordt geteekend (y),

dit fchijnt gemakkelijk op te lossen, zoomen bedenkt,

dat wij de dingen alleen omgekeerd noemen, ten

opzigte van anderen, die regt opstaan.- Daar

wij nu niet van fommige, maar van alle dingen,

die ons voorkomen, ja van ons eigen ligchaam

de beelden in denzelfden betrekkelijken ftand op

nemen, komen de stand en betrekking van alle

deze ligchamen, en van elk in het bijzonder even

zoo goed onderling overeen, als of zij waarlijk

regtstandig op het net geteekend waren. Hier

door wordt dan de ziel van alle verwarring

gevrijwaard , daar zij niet van dit beeld der

voorwerpen bewust is, maar alleen van het ge

. - voel,

(x) NEv. MASKELYNE, Attempt to explain a Difficulty in

the Theory of Vifton, depending on the different Refrangibi

lity of Light; in Philof. Transact. vol. LXXIX, pag. 256.

(y) 1 H. volgt. In Magazin far Phyfik und Naturge

fchichte, T. v. P. III. pag. 143.
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voel, dat, door het vallen der lichtstralen op

het net, wordt veroorzaakt (yy).

$. 272.

Daar er ondertusschen zeer vele voorwaarden -

vereischt worden, zoo wij fcherp en duidelijk zien

zullen, heeft de Schepper door de werkingen van

verscheidene deelen ook in dezen op eene verwon

derlijke wijze voorzien. Dewijl wij dan vooral een

genoegzaam, maar echter bepaald, en niet al te

groot en verblindend licht tot de duidelijkheid van

het gezigt behoeven, is er ook door twee middelen

in voorzien, dat, eensdeels naar mate van de groo

tere of geringere sterkte van het licht, ook eene

grootere of kleindere hoeveelheid van deszelfe

ftralen, in het kristallijne vocht vallen, en dat

anderdeels, hetgene hiervan nog te veel, en der

duidelijkheid hinderlijk is, opgeflorpt of ingezo

gen worde. - Het eerste geschiedt door de be

weging van den regenboog, het laatste, door mid

del van de zwarte verfftof.

s - $ 273.

De regenboog bezit eene merkwaardige be

weegbaarheid, waardoor zij zich naar het licht,

en den aftand der voorwerpen fchikt. Is die af

ftand gering, of het licht sterker, dan zet hij

zich

(yy) J. v. GRIMM, De vifu. Gotting 1753, 4to.
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zich uit, en vernaauwt dus den oogappel. Zijn

de voorwerpen verder afgelegen, of in een minder

licht geplaatst, dan wordt hij zamengetrokken,

en de oogappel wijder (z), Men is er op ver

fchillende wijzen op uitgeweest, om reden van

deze beweging te geven. Sommigen hebben de

zelve uit den verschillenden aandrang van bloed

in de vaatjes van dit deel verklaard, anderen ver

meende fpieren van den regenboog uitgedacht,

waaraan zij haar toeschreven, Dat geen van bei

den plaats kan hebben , maar dat de naaste oor

zaak der beweging van den regenboog met veel

meer waarschijnelijkheid, en veel overeenkomsti

ger met de natuurverschijnfels aan deszelfs eigen,

of bijzonder leven ($. 42. ) moet worden toege

fchreven, heb ik elders, in een opzettelijk daar

toe geschreven werkje (a), aangetoond. De meer

verwijderde oorzaak mag men, zoo als wij bo

ven (S. 56.) reeds aanmerkten, alleen uit de te

rugwerking van het fenjorium afleiden.

$ 274,

De werking der donkerbruine verfftof, waar

van wij reeds zoo dikwijls (S. 258, 261, 263.)

- - mel

(z) zINN, De motu uveae, 1757. In Commentat, focietas

fcient Götting. Tom. I. -

*-- FEL. FoNTANA, Dei moti dell' iride. Lucc, 1765. 8xa.

(a) De iridis metu. Götting 1784.
-e a

* . *,

*,
*
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melding gemaakt hebben, bestaat daarin, dat zij

het overbodig licht opslorpt. Hiervan hare waar

de voor het gezigt. Iets, waarvoor de ontleding

der oogen van dieren uit verschillende rangen,

vele bewijsgronden kan opleveren, en dat daar

enboven , wel voornamelijk door de ziekelijke

gesteldheid der witte Negers betoogd wordt. De

ze missen deze verfstof, en krijgen daardoor eene

lastige teérheid of zwakheid van gezigt, en te

groote gevoeligheid voor de lichtstralen (b).

$ 275.

Voorts is het tot een goed gezigt noodza

kelijk, dat het brandpunt der gebroken lichtstra

len in den juiften stand op het net valle, en het

gezichtspunt noch te ver uitgestrekt worde tot

achter het net, noch te kort zij en in het glas

achtig vocht valle. Bijzienden, welke een bol

ler hoornvlies, en meer gebogen kristallijn lig

chaam bezitten, hebben het eerste gebrek. Ter

wijl het laatste plaats heeft bij verziende men

fchen, wier oogen een tegengesteld maaksel heb

ben.
-

v •

(b) Breeder heb ik hierover gehandeld, in mijn werk

je over De aangeborene verfcheidenheid, enz. bladz. 236. der

Hollandsche Vertaling. En in eene verhandeling De oculis

Leucaethiopum.

A- S. 276.
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S. 276.

Daar ondertusschen het gezonde oog de voor

werpen, het zij dezelve meer nabij of verder af

gelegen zijn, even duidelijk zien kan, moet het

ten dien einde het bijzonder vermogen hebben,

om zich naar dien verschillenden aftand te fchik

ken (c). Deze inwendige veranderingen van het

oog, worden grootendeels door drukking der regt

loopende fpieren van den oogbol te weeg ge

bragt. Dit toont, behalve andere bewijsgronden,

het in allen opzigte bijzonder maakfel, en de

groote buigzaamheid van het harde oogvlies in

een Groenlandsch Zeekalf aan. Dit dier, dat

zoo wel in het water als op het land leeft, moest

door zeer verschillende vloeistoffen kunnen zien.

En hiervoor heeft de natuur, door dit maakfel, zeer

juist gezorgd (d). \

S. 277.

- Deze zelfde fpieren bewegen in een wakend

mensch de oogen onophoudelijk, hoe wel onbe

merkbaar, en brengen derzelver middellijn in eene

* - regte

(c) H. w. MATTH. oLBERs, De oculi mutationibus inter

nis. Götting. 178o. 4to.

EvER. HoME, In Philof. Transactions, 1795. P. I.

(d) Commentat. Jociet. fcient. Gottingenf. T. VII. p. 62.

fig. II. f. g. h. •
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regte lijn met het voorwerp. Want, offchoon

het geheele net van het oog gevoel bezitte, is

het echter op alle punten niet eveneens geschikt

om de beelden der voorwerpen optenemen. Voor

eerst toch weet ieder, uit een zeer bekende proef

van MAR 1 oT TE dat het menschelijk oog (e) bij

de eigenlijke middellijn van den oogbol waar de

gezigtszenuw wordt ingeplant, niet zien kan.

En het voornaamste brandpunt van het overige

gedeelte van het net, dat men tevens als het

voornaamste werktuig van het gezigt moet aan

merken, valt in de denkbeeldige middellijn van

den oogbol, die door het middelpunt van het

hoornvlies en van den geheelen bol loopt. Dit

moet echter, zoo als KA E STN ER onlangs omtrend

BoERHAAve heeft aangemerkt, niet zoo verstaan

worden, als of wij niet meer dan één punt van

het voorwerp onderscheiden en klaar zien kunnen,

zonder het oog te bewegen: en als of de mid

dellijn van het oog eene andere rigting zoude moe

ten hebben, om wederom een ander punt te zien:

daar

(e) Ik zeg menfchelijk oog, want in de de oogen van

fommige zoogdieren, die ik bij de hand heb, bij voorb.

van het zeekalf, en de lange pennevisch (Diodon Hyftrix)

is de ware en de denkbeeldige middellijn, daar de gezigts

“ zenuw regtstandig tegen over het middelpunt van hethoorn

vlies en den oogappel ligt, dezelfde, - .
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daar veeleer het geheele voorwerp flechts eenen,

en tegelijk volkomenen indruk maakt (f).

S. 278.

De hebbelijkheid om den middellijn van het

oog zonder moeite terstond naar het voorwerp

te rigten, krijgt men alleen door den tijd en door

oefening. Blindgeborenen, die in meergevorderde

jaren het gezigt weérgekregen hebben (g), als

mede eerstgeboren kinderen toonen dit met hun

voorbeeld aan. De laatsten toch krijgen deze be

hendigheid eerst met de derde maand na de ge

boorte. *

$ 279.

Ook schijnt het insgelijks aan het vermogen,

dat hebbelijkheid en gewoonte hebben, te moeten

worden toegeschreven, dat wij met twee oogen

de voorwerpen echter flechts enkeld zien (h ).

Immers schijnen de eerstgeborenen dubbeld te

zien, en na verschillende ziekten blijft dit ge

brek

(f) In optica quaedam BoERHAAvIr, et HALLERr commen

4atur ABR. GoT TH. KAESTNER.

(g) geoR, BortolAzzI, Sopra una cleca nata guarita, p.

99 feq Veron 1781. 8vo

(h) w cH. weLL's, Esfay upon fingle vifton, with swe

Eyes. Lond. 1792. 8vo
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brek foms over, dat alleen door het gebruik def

oogen en door oefening kan worden te boven
gekomen. - - •

r

$ 280.

Voor het overige is de vereenigde scherpte

der beide oogen zamen, naar het zeggen van ! U

R IN Us, slechts een dertiende gedeelte grooter,

dan die van ieder oog alleen. Ja zelfs is het,

zoo als L E o N. DA v IN c I reeds voorlang heeft

waargenomen, in het bepalen van den stand der

voorwerpen beter slechts een oog te gebrui

ken (i). - " -

- $ 28i.

over het geheel komt intusschen de juiste

- fcherpte van het gezigt hierop neer, dat de ge

zichtshoek ten minfte meer dan 34 seconden groot

moet zijn, zoo als de fcherpzinnige ToB, MAYER

door zeer fchoone proeven bewezen heeft. Ook

heeft dezelfde de volmaaktheid van het mentche

lijk oog nog daaruit bewezen, dat die hoek bij

allerlei licht, het zij van de middagzon of van een

flaauw lampje, bijna altijd even groot is. Zoodát

bij eene zoo sterke vermindering van licht de

- - - - - hel

(i) vergelijk Laurent, sur la partie photometrique de

f'art du peintre, in Mem. de l'acad, des fciences de Berlin,

o
**.
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fhelderheid des gezigts echter naauwelijks iets ge

tinger zij (k).

S. 282.

Hieruit kan men de oneindige kleinheid van

de beelden der voorwerpen, die op het netvlies

geteekend worden, opmaken (l). En echter wor

den dezelve er zoo diep op ingedrukt, dat er, bij

zekere omstandigheden, nog fporen van overblijven,

wanneer men het voorwerp niet meer voor oogen

heeft (m).

(k) Tos. MAYER, Experimenta circa vijus aciem, in Com

mentar. foc. fcient. Gotting. Tom. IV.

(l) DE LA HIRE, accidens de la vue, pag. 375.

(m) GASSENDI, vitaPEIRESKII, pag. 175. feq. Ed. Hagenf.

1655. 4to.
w

FRANKLIN's, Letters on philof. fubjects, achter zijne Exp

on Electricity, pag. 469 feq. Lond. 1769. 4to.

R. w. DARwIN, Experimenta nova de fpectris J. imaginibus

ecularibus, quae objectis lucidioribus antea vifts, in oculo clauf°

vel averfo percipiumtur. Lugd. Bat. 1785. 4to.

ER. DARw1N, Zoonomia, Tom, I.

Vooral echter, over deze en diergelijke verschijnsels,

de fchoone waarnemingen van A. L. F. MEISTER, in de Götting

gel. Anzeig. 1757, p. 14oI.

€:)



ovER DE LigcHAAMswERKINGEN, enz. 211

AcHTIENDE AFDEELING,

o v * *

bz LiocHAAMswERKINGEN, DIE AAN Dén

wIL oNDERwoRPEN zijN. - -

Wij hebben ($ 22o.) gezien dat de zenuwen

tweeërlei werk verrigten. Het eene is het ge

voel, het andere de beweging. Tot hiertoe heb

ben wij het eerste nagegaan, nu blijft er nog ovet

kortelijk het laatste te behandelen,

S. 284.

Men is in het algemeen gewoon alle de

bewegingen der ligchaamsdeelen bij den mensen

tot twee klassen te brengen, waarvan dan die

van de eene door den wil bestierd worden, die

van de andere niet. Tot de laatste brengt men ge

woonlijk het kloppen van het hart, en de worms

gewijze beweging van de darmen, en andere in

gewanden, als voorbeelden bij, terwijl men de be

weging van de overige spieren tot de eerste klas

f

Eindelijk is men ten opzigte van den aard

van sommige bewegingen nog in het onzekere,

*-- -- O 2 zod

/
-

-

* *
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MSWERKI

NGEN,

enz.

zoo als van de ademhali
ng,

het niezen, de span

ning van het trommelvl
ies,

de werking van de

fchortfpi
eren

der ballen enz. ; daar de een deze

tot de willekeur
ige,

een ander tot onvrijwil
lige,

of wel tot diergelijk
e
beweging

en
brengt, welke

gedeeltel
ijk

willekeur
ig

zijn, gedeeltel
ijk

niet, en

daarom gemengde beweging
en

genoemd worden.

$ 285. -

Wannee
r
men echter op deze verdeelin

g
wat

zorgvuld
ig

nadenkt, begrijpt men al ligt, dat zij

aan groote zwarighe
den

onderwor
pen

is, zoo dat

het ten minste naauwelij
ks

mogelijk is om de

grenzen tusschen deze klassen te bepalen. Eens

deels zal men toch weinig ligchaams
werkingen

kunnen opnoemen
,

waarin de wil hoegenaa
md

geen gezag heeft, vooral wanneer men den band

tusschen de verbeeldin
g,

en de hartstocht
en

met

den wil onder het oog houdt. Anderdeels zijn er

voorbeel
den

van spierbewe
gingen,

die fchoon zij

van nature willekeur
ig

zijn, echter onwilleke
urig

worden door de kracht der gewoonte
,

waarvan

het belang en de waarde ten aanzien van de dier

*ijke bewegingen in het algemeen zeer groot is.

- - S. 286.

- Hiertoe behooren vooreerst zoodanige spier

Eyeweg
ingen, die bij bepaalde omstandi

gheden,

fchoon zij anderzins door den wil worden bestierd,

G ----- bui

\

-
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buiten weten van ons gemoed, ja zelfs tegen wil

en dank gebeuren. - Zoo knippen wij bij voorb.

tegen wil en dank met de oogen, zoodra ons een

ander zijn vinger fchielijk voor het oog brengt,

ofchoon hij het niet eens raakt. Zoo buigen de

meeste menschen, wanneer zij den - pink willen

buigen, tevens den derden vinger. En Zoo bewe

gen wij buiten ons weten, in den diepften flaap,

Onze ledematen,

Maar zoo zijn er ook van den anderen kant

voorbeelden van spieren, die wel is waar meest

altijd den wil gehoorzamen, maar echter in fom

mige gevallen weigeren hem te volgen. Hiertoe

zou men bij voorb. de moeijelijkheid kunnen bren

gen, om met de hand en den voet van dezelfde

zijde, in eene tegengefielde rigting, een cirkel te

beschrijven, en andere diergelijke bewegingen

meer, die zeer moeijelijk zijn, wanneer men ze

met eene andere bepaalde beweging Wil vereeni

gen; schoon zij willekeurig en zeer gemakkelijk

zijn, als men ze ieder afzonderlijk doet (n),

$. 287.

En wat die bewegingen, welke men wil dat

hoegenaamd niet aan den wil onderworpen zijn,

d31)

(n) wINsLow, In Mem, de l'aead, des fcient, de Paris,

1739- -

o 3
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aangaat , ken ik er behalve de krampachtige be

weging van de baarmoeder bij het kinderba

ren (o), bijna geen een, die men volstrekt on

willekeurig noemen kan. Want zelfs nopens het

maan van 't hart hebben wij het voorbeeld van een?

Engelschen oversten, die, volgens het getuigenis

van twee ooggetuigen, de waardige geneesheeren

BAY NAR D en cHEYNE (p), de beweging van

het hart en de flagaderen naar goedvinden kon

bedwingen. - Ook schijnt het buiten allen

twijfel te zijn, dat de beurtelingsche beweging

van het hart en van het slagaderlijk vaatgestel

door eene verschillende wijziging van de ademha

ling vertraagd, en ook versneld kan worden (q).

Dat de beweging van de maag vrijwillig kan wezen

schijnt de herkaauwing in het algemeen te leeren,

en 't welk ik ook zeer duidelijk zoo bevonden heb in

een' Inl:: Il • die herkaauwen kon, en zulks naar wille

- - - - - - - keur

(o) Ja ook deze beweging der baarmoeder is bij fom

mige warmbloedige dieren eenigzins willekeurig; zoo als

de broeijende vogels leeren, die ieder een weet, dat her

haalde reizen, andere eijeren leggen, wanneer men de ge

legde eijeren van onder haar wegneemt. , … -. , , **

(p) cheyne, Treat on Nervous difeafes, pag. 307. feq

(*) sAM LATH MircHELL, On the gafcous oxyd of azcte,

etc. pag. 26. New-York 1795. 12mo. '' - - - - 3

" " leor caldant, In Memorie della academia di Mantava,

-

%
>
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keur deed of na liet. - schoon zoo ook bij

de meeste menfchen de beweging van den regen

boog der Oogen onwillekeurig is, is mij echter

van geloofwaardige getuigen het voorbeeld van

iemand bijgebragt, die denzelven door middel

van eene bijzondere infpanning, bedwingen, en ook

op eene duistere plaats den Oogappel vernaauwen

kon. -

- En zoo zijn er velerhande bewegingen, die,

hoewel meest aan het gebied van den wil niet

onderworpen, bij fommige menschen echter vrijwil

lig zijn, vooral Zoo hier aandacht (r), en eene

levendiger verbeeldingskracht bijkomen.

Zoo ken ik menschen, die zich ieder oogen

blik eene krampachtige huiverigheid van de huid

kunnen verwekken, zoodra zij flechts de gedachte

aan onaangename gewaarwordingen hernieuwen.

Er zijn menfchen geweest die naar welbehagen

met eene ongemeene gemakkelijkheid in bijzondere

ligchaamsdeelen, in de handen enz. een plaatselijk

zweet konden doen ontstaan (s) enz.

(r) Vergelijk Rapport des Commisfaires Chargés par le Rot,

de l'examen du magnétisme animal, pag. 16. Par. 1784. 4to.

Hiervan is de Schrijver Jo. SYLv. BAILLY, een man, die

een beter lot verdiend had. -

(s) Zie bij voorb. TH. BARTHOLINUs, in Act. Hafnienf,

Vol. IV, pag. 191, A. 1676.

, 's [9 4. 3. 288.
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$. 288.

Deze verschijnsels zou men misschien kunnen

verklaren, uit de terugwerking van het gewaar

wordingswerktuig (fenforium,) (S. 56.) die zoo

wel door middel der verbeeldingskracht, als een

geestelijken prikkel, als door een ligchamelijken

prikkel , die wezenlijk op hetzelve inWerkt, schijnt

te weeg gebragt te kunnen worden. Er zijn ten

minste vele verschijnsels in de dierlijke huishou

ding, welke zich met deze verklaring zeer wel la

ten overeenbrengen, gelijk bij voorb vele werkin

gen, die de oprichting der mannelijke roede, Of.

de afscheiding van het speeksel veroorzaken.

$. 289.

Eindelijk moet ik nog dit eene omtrend

de willekeurige bewegingen aan teekenen, dat

zij onder de eerste en voornaamste kenteekenen

behooren, die de dieren van de planten onder

fcheiden. Er is toch tot nog toe geene plant be

kend, die door middel van willekeurige bewegin

gen hare spijze zoekt, en integendeel geen dier,

dat niet het vermogen hebbe om zich van zijn

plaats te bewegen, of ten minste zijn voedsel niet,

door eene willekeurige beweging van bijzondere

ledematen, tot zich neemt, ,, . . .-* :-* :-* * * * *

s
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S. 29o, k

In ons zelven geven die bewegingen een aller

klaarst bewijs van de naauwe overeenstemming,

welke er tusschen ziel en ligchaam is. Dit zal

ieder moeten blijken, die aan de snelheid denkt,

waarmede in een geoefend fnarenspeler de onder

fcheidene bewegingen der vingeren, of bij den

fprekenden, die van de fpraakwerktuigen elkan

deren opvolgen, - -

:)
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$. 29I.

De onmiddelijke werktuigen ter beweging van

ons ligchaam zijn de fpieren, welke boven alle

deszelfs gelijksoortige deelen de grootste klomp

uitmaken.

* S. 292.

Zij schijnen boven de overige deelen van het

dierlijk ligchaam de meeste ftikstof te bevatten.

Wanneer dit bestanddeel zich van de twee overi

ge, waarmede hct in den gezonden mensch ver

bonden is, van de water- en koolstof afscheidt,

ziet men deze laatste fomtijds in een foort van

fmeer of walfchotaardig mengsel veranderen. Iets,

dat in eene ziekelijke gesteldheid (t), of in lij

ken (u) wel eens gebeurt. -

S. 293.

(t) Bij voorb. in de Elephantiafis. Vergelijk pH. GABR.

*ENSLER, Vom abendiándijchen Ausfaize im Mittelalter, pag

' - 3J45
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$ 293.

Daarenboven worden de spieren voornamelijk

door twee kenmerken van de overige gelijksoor

tige deelen van ons ligchaam onderscheiden. Het

eene wordt van hun maakfel ontleent, en de bij

zondere soort van levenskracht die hun eigen is,levert het andere op. - v .

$ 294.

Het maaksel van de spieren is vleezig, en

bestaat uit zeer bleekrode beweegvezels, die zoo

danig zijn zamengepakt, dat ieder fpier eerst uit

vezelachtige fpierbundels, deze bundels wederom

uit kleinder vezelbundeltjes, en die wederom bij

eene herhaalde splitsing uit vleezige yezels, en

vezeltjes worden zamengesteld.

316. Eene diergelijke verandering in andere ongesteldheden

wordt in de Hedendaagfche Letteroefeningen, IV. Deel, 2.

Stuk, pag. 45. naauwkeurig beschreven. Alsmede in de

Memoires de mathematique, etc, Prefentés a l'acad. des fcienc.

de Paris, Tom. VII, pag. 301. -

(u) ThoURET, In Journal de phyflue, Tom. xxxvIII.

pag. 255.

9, 8M. oIBaes, In Philof. Transad, pag. 169. 1794.

5. 295.
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$ 295,

Elke fpier is in een rok van celwijs- weeffel

besloten (v). Dit dringt in de fpierachtige zelf

ftandigheid zelve in, en is tusschen de geheele

fpier, als het ware, ingeweven. Het fcheidt op

die wijze eerst de spier-, dan de vezelbundels,

en eindelijk de vezels, en vezeltjes van een.

S. 296.

Daarbij loopen door het geheelc zamenstel van

de fpiercn een oneindig getal bloedvaatjes en

zenuwdraadjes. De laatste fchijnen in eene on

zigtbare brij wegtevloeijen , en innig met de

spiervezels vermengd te worden. De eerste zijn

zelfs in de fijnste vezeltjes zoodanig ingeweven,

dat daarvan de gehecle vleezige zelfstandigheid

eene bloedrode kleur krijgt, die echter, door

uitwasfching, in de oorspronkelijke bleeker kleur,

die wij ($ 294.) aan de fpieren hebben toege

kend (w), overgaat. * .

*, $. 297. -

Nog hebben de meeste spieren dit bijzonders,

dat zij in pezen uitloopen. Dit zijn ook vezelach

tige

(v) ADR. MURRAY, De fafcia lata. Upfal. 1777. 4to.

(w) FoURcrox, In Mémoires de l'academie des fciences de

Paris, pag. 392. 1785. et pag. 38. 1786.
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tige (x) deelen, maar van een zoo zeer verfchi{-

lenden aard, ten opzigte van kleurt, weeffel,

veêrkracht, enz. dat het onderfcheid van beider

lei vezels zeer gemakkelijk te zien is. Hierdoor

wordt dan ook de meening van die natuurkundi

gen wederlegd, die begrepen, dat de peesvezels

langzamerhand uit fpiervezels ontstaan. Tot deze

gedachte gaf de verschillende evenredigheid van

de vleeschvezels tot de peesvezels in de spieren

bij kinderen en bij volwassenen vooral aanlei

ding, daar het bewezen is, dat de vleeschve

zel, in evenredigheid grooter zijn bij de eerste,

dan bij de laatste.

S. 293. -

Het tweede uitsluitend kenmerk der fpieren,

waarvan wij (S. 293.) gewag gemaakt hebben, is

de prikkelbaarheid van H ALLER (y ), waarvan

wij

(x) ALBINt, Annot acad. Lib, IV. Tab. V. fig 2.

(y) Ik zegge prikkelbaarheid van HALLER , niet om dat

die flonkerstar der Göttingsche School haar het eerst heeft

opgemerkt, hij zelfs heeft toch zeer dikwijls de meenin

gen' zijner voorgangers van GLIssoN's tijden af, aangaande

de prikkelbaarheid met lof vermeld, maar om dat hij haar

het eerst naar waarde onderzocht, door ontelbare ontle

dingen van levende dieren opgehelderd, en haar eenen rui

mer omvang gegeven heeft, en den hoogen invloed zijner

zoo gevestigde leer op de kennis van de dierlijke huis

houding-

-- --
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wij (S. 41.) de beteekenis en tevens het onder

fcheid van de zamentrekkingskracht reeds hebben

opgegeven. - Laten wij dan nu het nader on

derzoek omtrent deze hoedanigheid verder ver

volgen.

S. 299. n -

Deze prikkelbaarheid, spierkracht, aangebo

rene, of eigendommelijke kracht der spieren is

aan alle dezelve wel gemeen, maar echter niet

in denzelfden graad; daar men heeft waargeno

men dat het eene deel des ligchaams het anders

hierin verre te boven gaat (z). -

houding heeft aangetoond. En dit doe ik nog te meer,

om deze prikkelbaarheid van die van GAUBrus te onder

fcheiden, daar deze allerverdienstelijkste man deze physio

logische benaming aan eene ziekelijke al te groote ge

voeligheid van het levend vaste deel gegeven heeft. -

(z) Haller, De partibus C. H. irritabilibus, in com.

foc. Je. Gotting. Tom II. en in Nov. Comment. Gott, Tom.

IV. - - -

Uit het ontelbaar getal van Schrijvers over dit onder

werp, hale ik hier alleen aan :

zIMMERMANN, De irritabilitate. Gotting. 1751. 4to.

oEDER, Over het zelfde onderwerp. Hafn. 1752. 4ts.

JAc. EBERH. ANDREAe, ( Praef, PH. FR. GMELIN, ) mede

over het zelfde onderwerp. Tubing, 1758, 4to.

Wij hebben hier en daar reeds van meer anderen ge

wag gemaakt, zoo als ook van de drie verzamelingen van

Schriften, hiertoe betrekkelijk. (Zie bladz. 157.) .

s re
f
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$ 300. -

De holle spieren, die in de levens- en na

tuurwerkingen van dienst zijn, voornamelijk het

hart ($ 124.) schijnen op de hoogste trap van

prikkelbaarheid te ftaan. In het bijzonder heeft

de inwendige oppervlakte des harte eene zeer op

wekbare en langdurige prikkelbaarheid, op het

hart fchijnt, in dit opzigt, het darmkanaal te vol

gen, voornamelijk dat der dunne darmen, die

zelfs, in een warmbloedig dier, n0g , na dat het

hart niet meer wordt aangedaan, soms op de prik

kelingen te rug werken. - Hierna komt de

maag, dan de pisblaas enz.

Onder de overige spieren is de prikkelbaar

heid wederom van die het fterkste, welke tot de

ademhaling dienen, zoo als van het middelrif,

de tusschenribbige spieren, de driehoekige borst

beenspier. Dan volgen de overige spieren.

De slagaders bezitten dezelve nog eenigzins,

hoewel in eene geringe mate, gelijk ook de

aderlijke ftammen, die zich in de borstholte be

vinden. Bij de overige aderen is de prikkelbaar

beid nog geringer, indien zij er al plaats vindt.

* s

- - . S. 301.

. Intusschen schijnt het mij toe, dat HALLER,

de groote vraagbaak in dit vak, sommigen deelen

ten onregte de prikkelbaarheid heeft toegekend,

" --- . . Waard,
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waarin proeven mij wel de zamentrekkingskracht

($ 40, 58. volgg. ) maar nimmer de prikkelbaar

heid hebben doen bemerken.

Hiertoe behooren de melkaderen, de klieren,

de galblaas, de baarmoeder, de uitwendige rok

der ballen, en de roede.

Ook begrijpe ik niet, dat anderen met meer

der regt de prikkelbaarheid aan den regenboog,

aan de uitwendige oppervlakte der longen, en

andere deelen hebben toegekend. Zij bezitten de

zelvc, ZOO ik mij niet geheel bedriege, niet meer

dan het celwijs-weefsel, en de deelen, die uit

opeengepakt celwijs- weefsel bestaan, zoo als de

uitwendige bekleedfelen, de hersenvliezen, het

borst-buik- en beenvlies, het vlies van het ruggen

merg, de pezen, peesachtige vliezen enz.; niet

meer, dan de uit een bijzonder parenchyma be

ftaande ingewanden, zoo als de lever, de milt,

de nieren, de moederkoek, de hersenen en het

overig zenuwgestel. Alle deze deelen hebben

geene spiervezels, en zoo ook geene prikkelbaars

heid, welke alleen dezen eigen is.

V

$ 3C2.

Gelijk wij intusschen de prikkelbaarheid der

fpieren fomwijlen met de zamentrekkingskracht

van het celwijs-weeffel zagen verwarren, zoo

hebben, vooral in onzen tijd, sommige beroemde

fûdief
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V

mannen goedgevonden haar tot de zenuwkracht

te brengen (a).

Het kan zeker in het minste niet in twijfel

getrokken worden, dat de zenuwen op de spierbe

weging invloed hebben, daar dit door de proeven

die G A L v A N 1 en anderen onlangs hebben geno

men ($. 225.) allerklaarst bewezen is: en men

ook geen fpiervezeltje, zoo gering kan aantoo

nen, dat men zeggen kan geheel van papachti

ge zenuwdraadjes ontbloot te zijn. Maar dit alles

fchijnt niet te min geen reden genoeg te geven om

de prikkelbaarheid niet liever voor eene eigen

aardige kracht te houden, die zoowel van de zé

nuwkracht als van de zamentrekkingskracht zeer

verschillend is. Want van den eenen kant is

deze kracht in alle deelen, dat geene fpieren zijn,

niet aanwezig 5 hoewel dezelve voor het overige

ZeCr

(a) Voornamelijk hooren hier de beruchte twisten te

huis over den invloed der zenuwen op de beweging van

het hart, over de wijze, waarop het heulfap op het hart

en de zenuwen werkt, enz. - vergelijk hierover, be

halve meer andere voortreffelijke geschriften die hier en

daar reeds zijn aangehaald: * , -

RoB. whYTT's, Esfay on the vital and other involuntary

motions of animals. Edinb. 1751. 8vo. En vermeerderd in

de uitgave zijner werken, te Edinb. 1768. - -

jo. AUG. UNzER, Erfte Gründe einer Physiologie der eigent

lichen thierifcher Natur thierifcher Körper. Lipf. 1771. 3vo.

* P



226 ovER DE SPIERBEwEGING.

zeer vele zenuwen hebben; zoo als, bij voorb.,

in de huid, in zeer vele zenuwrijke ingewanden

enz. En van den anderen kant zien wij alleen

in de spiervezelen die verschijnfels, die ware prik

kelbaarheid aanduiden. Zoo dat zelfs reeds deze

bewijsgronden , behalve vele anderen, wanneer

men derzelver kracht bij een rekent, het veel

aannemelijker maken, om deze bijzondere ver

fchijnsels aan het bijzonder zamenftel des fpier

vezels, dan wel aan de zenuwen toe te schrijven;

daar toch de laatste aan zoovele andere ligchaams

deelen gemeen zijn, waarin zij evenwel niet het

minfte fpoor van prikkelbaarheid doen ontstaan.

Ik wil hier niet eens van verscheidene andere

zeer gewigtige redenen gewag maken, die men

tot staving van mijn gevoelen zou kunnen bijbren

gen. Zoo ziet men, bij voorb.., hoegenaamd geene

betrekking tusschen den graad van prikkelbaar

heid van een of ander deel en de hoeveelheid

van zenuwen, welke hetzelve bezit. Voorts is

fomtijds in een en hetzelfde onderwerp de eene

dezer levenskrachten zeer levendig, de andere

daarentegen als het ware verftompt, naar mate

hier kunne, geslacht, of eene ziekelijke gesteld

heid, deze of gene onderwerpelijke verscheiden."

heid mêbrengt.

$ 403.
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, - S. 303. * . - . . - -

ondertusschen schijnt de belangrijke werking

der zenuwen op de fpieren, welke men in het

geheel niet kan loochenen, veelmeer daarop neer

tekomen, dat men deze deelen als bijoorza

ken, als gelegenheidsoorzaken, maar in het ge

heel niet als de naaste of werk-oorzaak dezer

beweging aanmerken moet, daar deze laatste niets

dan de den spiervezel ingeplante prikkelbaar

heid is. . . . . . . . . . . . . . . .,

Zoo werken, bij voorb., de zielsaandoeningen

op het gewaarwordingswerktuig, dit op de ze

nuwen van het hart, en brengt op die wijze

hartkloppingen en andere ongeregelde bewegin

gen des harten voort.

De wil werkt op het gewaarwordings werk

tuig, dit op de zenuwen van den arm, die dan,

op dezelfde wijze, als zoo vele bijoorzaken, de

fpierbeweging opwekken, welke echter met dit,

al onmiddelijk door de prikkelbaarheid zelve

wordt te weeg gebragt enz.

:
-

S. 304.

Met deze onderscheiding der tweeledige oor

zaken, die de spierbeweging te wege brengen,

komen in allen opzigte de proeven overeen, welke,

men, zoo over de lamheid dier deelen, waarvan:
**

P 2 de
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de zenuwen afgesneden, of afgebonden waren (b),

als over de prikkelbaarheid, die niettemin fom

tijds nog zeer lang in dezelve overbleef, heeft

genomen (c). Zoo heeft men, bij voorb, zieken

gezien, wier eene arm lam, en echter nog ge

voelig, de andere daarentegen ongevoelig was,

en zich echter nog beweegde, zoo ook anderen,

die zeer over smarten klaagden, welke zij in

hunne lamme leden ondervonden (d).

S. 305.

Wat intusschen het bloed, waarvan de fpie

ren zoo rijkelijk voorzien zijn op derzelver be

weging vermoge , is tot nu toe zoo duidelijk

niet. De proef van sT EN oN (e) heeft zekerlijk

meestal dit gevolg, dat er op het afbinden van

den grooten slagader in de buiksholte, eene lam

heid der achterpoten volge (f). Alles echter

wel

(b) Jo. H. v. BRUNN, Experimenta circa ligaturas nervo

rum in vivis animalibus inftituta. Götting. 1753. 4to.

(c) Jo. STUART, De fyftematis nervof officiis. , Edinb.

1781. 8vo. -

(d) c. H. PFAFF, Uber thierifcher Eledricität und Reiz

barkeit, pag. 263. Lipf. 1795.

(e) s TE NoN, Elementor. myol. fpec., pag. 86. Flor

1667. -

(f) coURTEN, In Philof. Transact. No. 335. pag. 5oo

HALLER, In Commentar. foc. Jcient. Götting. Tom. IV

pag. 293
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wel overwegende, worde ik in die meening,

welke ik te voren (S. 125.) reeds heb aangestipt,

versterkt, en blijf van begrip, dat de werking der

fpieren, die aan den wil onderworpen zijn, veel

minder van den bloedstroom afhangt, dan die van

het hart, maar in tegendeel meer van het ver

mogen der zenuwen, die derzelver prikkelbaar

heid opwekken.

4 - $. 306.

Behalve de eigendommelijke en allen fpieren

gemeene krachten, heeft ieder derzelver. ook

nog bijzondere vermogens, die uit hun verfchil

lend maaksel , en hunne verschillende plaatsing,

ontstaan, en aan de werking, waartoe zij ge

fchikt zijn, juist beantwoorden.

S. 307. - ' -,

Uit dien hoofde worden de fpieren in het

algemeen in holle en vaste spieren verdeeld. De

eerste behooren, ZOo als wij zagen, meer tot de

levens en de natuurlijke werkingen, en zijn niet

onmiddelijk aan den wil onderworpen. Zij kun

nen ons dus ook hier niet langer bezig houden,

daar wij nu van de zoogenaamde vrijwillige fpie

- ren fpreken , wier werkzaamheden tot de dier

lijke werkingen behooren.

P 3 - $. 308.
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$. 308.

Maar ook tusschen deze heeft een groot

onderscheid plaats. Want, om niet eens van

hunne onderscheidene grootte te spreken, de

fchikking der spier- en vezelbundels, en de rig

ting der vezelen, de betrekking tusschen de

vleeschvezels en de pezen, de loop en inplanting

der spieren, dit alles is mede zeer verschillend.

S. 309.

De meeste hebben echter eene koordsgewijze

min of meer langwerpige gedaante, zoo dat het

meer uitgezet vleeszig deel van weerskanten

in peesachtige koorden uitloopt, welke laatste

werkeloos, en van alle prikkelbaarheid Ontbloot

zijn, en meestal aan de beenderen worden vast

gehecht, die zij even als hefboomen bewegen.

$. 31o.

Gelijk er toch zeer weinig spieren zijn, die

geene pezen hebben, zoo als, bij voorb., de breed-

fte halsspier, zoo hechten zij zich ook genoeg

zaam alle aan beenderen vast, behalve de straks

genoemde, als mede gemeenelijk de schortfpier,

de oneven spier van de huig, de meeste, die den

oogbol in beweging brengen, en andere.

. . S. 3II
:
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S. 3II.

Met deze vermogens, zoo wel die hun allen

gemeen, als die ieder in het bijzonder eigen

zijn, toegerust, zijn de fpieren in ftaat hunne

werkingen, welke men mede in gemeene en

bijzondere verdeelen kan, te volbrengen. -

$ 312.

Alle hebben deze werking, die onmiddelijk

uit hunne prikkelbaarheid voortvloeien , ge

meen, dat hunne vleeschbundels korter , en

ftrakker, meestal ongelijk en hoekig worden, en

zich tevens eenigzins intrekken, zoo"als ten min

fte de beroemde proef van G L1ss oN (g) schijnt

te kennen te geven,

Echter laat het groot verschil, dat hierin,

vooreerst tusschen de holle en vaste, en vervol

gens tusschen de regtlijnigen en ronde sluitspieren

plaats grijpt, niet toe, dat men van deze ver

mindering van den omtrek der fpieren eene alge

meene berekening geve, zoo als Jo. en D A N.

BERN o UIL LE , en andere wiskundige genees

kundigen dit gedaan hebben.
-

(g) - GLIssoN, De Ventriculo et inteftinis, pag. 191. feq.

Voor dezen had echter JoNATH. GoDDARD, deze proef

reeds aan de Londenfchen Maatschappij der Wetenschap

pen medegedeeld. Zie BIach's, Hift. of the royal Society,

Vol. II. Pag. 356. 411.
/

P 4 $ 412
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$ 813.

De bijzondere werkingen der fpieren ($. 311.)

hangen van derzelver bijzondere vermogens af,

waaruit van zelfs voortvloeit, dat zij zoo on

eindig verscheiden zijn, dat zij volstrekt niet tot

eenige algemeene regels kunnen worden te rug

gebragt. - - - ,

Immers is de regel, dien men toch algemeen

vaststelt, en volgens welken ieder fpier door zijne

beweging het meer beweegbare naar het meer

bevestigde deel toe trekt, volgens de verstandige

opmerking van w 1N sLow (h), alleen betrek

kelijk, en aan vele bepalingen onderworpen. Zoo

kan van twee deelen dan dit, dan dat, beweeg

baarder gemaakt worden, wanneer het andere

intusschen door de vereenigde werking van vele

andere fpieren vastgehouden, en bevestigd wordt.

ZOO moet ook van den anderen kant de wer

king der buigende spieren, schoon zij, in zoo ver

re boven hunne tegenkanters, de uitstrekkende,

vermogen, dat in een ruftend ligchaam armen,

vingers, enz. min of meer gebogen zijn, niet

alleen naar het geweld geschat worden, dat zij

tot het volbrengen dezer buiging aanwenden,

maar vooral naar de willekeurige ontspanning der

uitstrekkende fpieren, waardoor wij de buigende

als het ware tegemoet komen, - - - - - - - - -

(h) Mem, de l'acad, des Jcienc. de Paris nao, -

- . . : - $ 314.
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$. 314.

Bij dit alles komt eindelijk nog het werk

tuigelijke, dat aan elken spier eigen, en geheel

naar die bewegingen, welke hij onmiddelijk ver

rigten moet, ingerigt is. Behalve de bepaalde

gedaante van clken fpier brengen hiertoe velerlei

andere hulpmiddelen het hunne bij. Zoo als bij

voorb. de slijmbeurzen, die men voornamelijk bij

de spieren der vier ledematen waarneemt: de ring

vormige banden, die fommige hunner omvatten:

het vet, dat de meeste Omgeeft: de waterach

tige wafem, die allen gemeen is. Maar wat

hier het meeste in aanmerking komt, is het

maaksel van het geraamte zelf, vooral ten opzig

te van de verlengfels en knokkels en de vereeni

ging der gewrichten. Ook heeft de natuur, nog

daarenboven, de knieschijf, en de fefamsvormige

beentjes (i), die met dit been zoo veel over

eenkomst hebben , alleen tot het gemakkelijk

maken der beweging van fommige fpieren bestemt.

/

(i) Zoo heb ik dan ook onder alle dieren, die ik ont

leed heb, tot nog toe bij geen een zulk een aanzienlijk

toestel van deze fefamsvormige beentjes gevonden, als bij

de Mol. De voorste vliezige delfvoeten van dit dier ,

hebben ontelbaar veel van deze beentjes, waardoor zeker

de werking der armfpieren in dit onderaardsch dier, Zeer

verligt wordt,

- P s $ 315.
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S. 315.

Hier door wordt dan het onvermijdelijk ver

lies aan kracht in de spieren vergoed, of ten

minste verminderd, dat uit het maakfel en den

stand van het geheele ligchaam noodwendig voort

vloeit, dewijl er toch, zoo uit hoofde van den

fcherpen hoek van inplanting veler spieren, als uit

de nabijheid van het bewegings- of draaipunt bij

de inplanting, veel van het geweld verloren gaat,

dat zij konden uitoefenen, bij aldien of deze af

stand grooter, of die hoek stomper was (k).

S. 316.

En op deze wijze is ons ligchaam met omtrend

450 fpieren, meer of min, naar gelang van het on

derscheid van kunne en eene onverdeelbaare ver

fcheidenheid toegerust, en ontvangt daardoor twee

groote voordeelen, vooreerst eene groote vlugheid

in de bewegingen, zoo wel van het geheel, als van

enkele deelen, en voorts eene verwonderlijke sterk

te, en geschiktheid voor den arbeid. Beiden han

gen, deels van de volmaaktheid der spieren zelve

af , waartoe wij, zoo als mede tot den volkomen

wasdom der beenderen, eerst in den bloei onzer

jaren geraken. Deels worden beiden alleen door

gebruik en oefening verkregen, daar het voor

- beeld

(k) GILB. BLANE, On mufcular. motion, pag. 51.

<
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beeld der koorddansers, dansers, loopers, worste

laars, tuimelaars, en der woeste volken, of

van menschen van den Ouden tijd, ons genoeg

zaam leert hoe veel dit op de sterkte zoo wel,

als op de vlugheid onzer fpieren vermoge (l). :

(1) In Med. Bibliothek, Vol. II, pag. 407. heb ik dit

onderwerp breeder behandeld.
-

€:?

-
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" $. 317.

Het zenuwgestel word door beide deszelfs wer

kingen, waarvan wij de behandeling nu geein

digd hebben, door gevoel en beweging, des daags

zoo zeer afgemat, dat het de rust van den nacht

behoeft, om zijne krachten weder op te wekken,

welke dan ook door den flaap (m) het evenbeeld

van de kille dood, hersteld worden.'

$. 318.

De flaap is eene volmaakte periodieke wer

king, waardoor de onderlinge gemeenschap van

ziel en ligchaam als het ware opgeschort wordt, en

ftilstaat, en waarvan wij nu de verfchijnfels moe

ten opgeven, die meer, dan eenige andere, de

aanwezigheid van een zenuwvocht vooronderstel

len.

(m) Zie behalve meer andere Schrijvers, die wij na

derhand zullen opnoemen, ER. DARwIN, Zoonomiae, Tom.

J. Sect XVIII.

$ 319,
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- S. 319.

Behalve meer andere, zijn dit voornamelijk de

voorloopers en boden van den flaap: eene lang

zamerhand toenemende dofheid der uitwendige

zinnen, en eene ontfpanning der meeste, vooral

der lange fpieren, die aan den wil onderworpen.

zijn: voorts eene ophooping van het aderlijk

bloed om het hart, en eene daaruit ontstaande

loomheid, die door te geeuwen verligt wordt:

eindelijk eene foort van ligte ijlhoofdigheid (n),

op het oogenblik, dat men uit den wakenden toe

ftand in den flapenden zal overgaan.

- $. 32O.

De verschijnsels, welke wij in den slaap zel

ven waarnemen, komen hier op neer, het volmaakt

ftilstaan van alle dierlijke werkingen, en het een

weinig trager voortgaan van alle de overige.

want zelfs de pols flaat in slapende langzamer,

de dierlijke warmte is, al het overige gelijk ge

steld, wat geringer, de uitwaseming minder, de

fpijsverteering moeijelijker, en genoegzaam alle de

uitlozingen worden gestaakt, indien men hiervan

de zaadlozing bij den man, die zelfs nog zelden

plaats heeft, uitzondert enz. . -

t

(n) DE PAUw verhaalt opmerkelijke waarnemingen

daar omtrend in zijne Recherches fur les Egyptiens et les

Chinois, Tom. II, pag. 156,

S. , 32I

\
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$ 421.

De verwijderde oorzaken van den flaap lig

gen ons voor den voet. Om toch niet eens van

de slaapverwekkende middelen te spreken, zoo

brengen hier voornamelijk het hunne toe het ver

lics van onze dierlijke vermogens door het wa

ken en door uitgestane vermoeijenissen: de kracht

der gewoonte, en meer andere dingen, wier

flaapverwekkende kracht gedeeltelijk uit de zelf

de bron ontstaat, zoo als het duister, de stilte,

de rust: verder zachte gelijkmatige, aanhoudende,

op deze en gene zinnen werkende, indrukken,

zoo als het murmelen van een beekje, het ge

zigt van het golvend graan: voorts ook eene

voorafgaande maaltijd (o), sterke koude in de

uitwendige bekleedfelen des ligchaams (p), en

- andere

(o) pan. Lanohans, De eaufts ortae - paftu fomnolentiae,

Götting 1747. 4to.

(p) Hier van daan de allergevaarlijkste, en echter on

bedwingbare en zoo dikwijls doodelijke flaperigheid, wel

ke den mensch, bij eene sterke koude in de open lucht

bevangt. Gelijk ik dan ook op de besneeuwde kruinen van

den sT. goTTHARD, de treurige bewijzen van dien zachten

doodgezien heb. Diergelijke gevaren, die de beroemde BANxs,

met soLANDER en zijne overige tochtgenooten in Tierra

del Fuego ondergaan heeft, zijn in de eerste Reis van cook

rondom de wereld schilderachtig beschreven. Zie Haw

zeswoara, Vol. II, pag. 47. volg.

Z

\

k
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andere omstandigheden meer, die het bloed van

de hersenen afleiden, zoo als het voetbad, klij

fteeren, bloedstortingen van eenig aanbelang enz.

$ 322.

En deze laatste opgenoemde verwijderde oor

zaken van den flaap, kunnen ons op de naaste

oorzaak brengen, welke ik dan ook meene, dat

waarschijnelijk , alles medegerekend, in eenen

verminderden of beletten toevloed van het ge

zuurstofd of zoogenaamd flagaderlijk bloed naar

de hersenen moet gesteld worden, daar deze dee

len tot hunne werking dit bloed noodwendig

behoeven (q). Deze toevloed van bloed wordt

door de afleiding van den bloedstroom van het

hoofd,

(*) Die de verschillende gevoelens omtrent de naaste

oorzaak van den flaap willen weten en vergelijken, kun

nen, hier over nalezen : -

M DE GRIMAUD, Memoire fur la nutrition, pag. 194.

Petersb. 1794. -

sr. Nubow, Verfuch einer Theorie des Schlaf. Regiom.

I791. 8vo. -

sTEPH. GALLINT, Achter zijne Saggio d'Olfervationi fut

nuovi progresfi della Fifica del corpo umano, Gad. 1792. 8vo.

MAUDUIT, bij FoURCROY, In Medicine eclairée , etc.

Tom. Iv. pag. 273. -

J. cHR. REIL, Functiones organo animae peculiares, pag.

go8. Hal. 1794 8vv.
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hoofd, en deszelfs toevloeijing naar verafgelegene

deelen verminderd, en geheel belet, wanneer eenig

vreemd ligchaam de hersenen drukt, het zij dit,

bij eengeloopen waterachtig vocht, of etter, of

eene door beenbreuk veroorzaakte deuk van het

bekkeneel zij. A'

Op deze vermindering, of stremming van den

bloedstroom, volgt het gebrek van den wafem'

of het vocht der hersenholligheden, en daardoor

het toevallen van dezelve, waaruit de, door ons

reeds te voren aangehaalde, voortreffelijke natuur

kundige, D A. v. HA RT LEY (r) vele verschijnfels

van den flaap zeer fcherpzinnig verklaart.

Behalve meer andere verfchijnfels komt met

deze opgegevene oorzaak vooral dat overeen,

hetwelk ik zelf in een levend mensch, waarvan

ik reeds eens gewag heb gemaakt, heb waarge

nomen, wiens hersenen namelijk altijd flonken,

zoo lang hij fliep, maar wanneer hij waakte door

eene grootere hoeveelheid bloeds wierden opge

zet. Gelijk dan ook van den anderen kant hier

mede wel overeen komt, dat er, na ophoopin

ge van het bloed naar het hoofd , slapeloosheid
volgt. s

"

(r) ofrzaien on man. Vol. I. pag. 48.

$ 323.
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$. 323.

De langdurigheid van den slaap hangt, wel is

waar, grootendeels van het verschil in jaren, lig

chaamsgestel, temperament enz. af, maar niette

min leert ons, over het geheel, alles even zeer

dat lang slapen of een medgezel van zwakte, zoo

als bij ontijdig geborenen en stokouden, of een

rijke bron van domheid en logheid, is

$ 324.

Door den slaap verkwikt, ontwaken wij we

der, en deze terugkomst in het leven wordt ge

noegzaam van dezelfde toevallen vergezeld, als de

overgang van waken tot flapen. Ook bij het ont

waken geeuwen wij, waarbij wij dan echter

meestal tevens de ledematen uitrekken: onze zin

nen zijn min of meer stomp enz.

$ 325. -, -

De oorzaak van ons ontwaken, schijnt met

die van den slaap wel overeen te stemmen. De

naaste oorzaak namelijk zal welligt de sterker

toevloed van bloed naar het hoofd zijn. De meer

verwijderde oorzaken zijn, behalve de gewoonte,

die hier zeker een groot vermogen heeft , ver-

fchillende, zoo uit, als inwendige prikkels, die

de verdoofde zinnen opwekken. De laatste wer

ken of onmiddelijk op het ligchaam, zoo als

Q een

x

v
v
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een volle waterblaas, of door middel van de ver

beelding , zoo als Zulks in de droomen plaats

heeft.

$. 326.

De droomen zijn, als het ware, fpelingen van

de verbeeldingskracht, waarin zij zich de beelden

van te voren gewaargewordene voorwerpen te

binnen brengt, en zich met dezelve bezig houdt.

Men is het oneens of een gezond mensch

droomt, of niet. Er is er geweest, die meenden,

dat men nooit fliep zonder te droomen, offchoon

men zich zijn droom niet altijd herinnert (s).

Anderen meenen dat de droomen alleen een ge

volg zijn der verstoorde werking der onderbuiks

ingewanden (t). Ook zijn er waarlijk voorbeel

den van zeer gezonde volwassen menschen, die

verzekeren nooit gedroomd te hebben (u).

Meestal zijn die nachtelijke grillen wel ver

ward en zonder zamenhang; het gebeurt even

wel fomtijds, dat zij verwonderlijke blijken van

het gebruik der rede geven (y).

- Over

(s) Vergelijk KANT, Critiek der Urtheilskraft, pag. 298.

(t) F. xAv. MEzLER, Von der fchwarzgallichten Conftitu

tion, pag. 80. -

(u) Vergelijk LocKE, Esfay, concerning human underftan

ding, Vol. I. pag. 174. Ed, Lond. 1726. 8vo.

(v) Zie bij voorb. , wat hier omtrent HoLLMANN van

e

zich
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t

Over het geheel schijnt het vermogen van lig

chamelijke prikkels in het verwekken van droomen

groot te zijn. Zoo veroorzaakt het zaadvocht geile,

en een al te vol ligchaam angstige droomen. Ja

zelfs hebben wij het voorbeeld van een man, dien

zijne vrienden naar willekeur konden doen droo

men, wanneer zij, door hem zoetjes toetespreken,

er hem stof toe leverden (w). Dit schijnt echter

een middeltoestand tusschen waken en flapen

geweest te zijn, waartoe men ook de geheel

ziekelijke gesteldheid der nachtwandelaars bren

gen moet (x). Ondertusschen hielden Lock E

en anderen alle droomen voor eene foort van

diergelijken tusschentoestand.

zichzelven verhaalt in zijne Pneumatolog. p/ychologe et theol.

nat. pag. 195. Gött. 1780. 8vo.

(w) BEATTIE, Disfertations moral ad critical , pag. 217e

Lond, 1783. 4to.

(x) G. GoTTL. RicHTER, De flatu mixto fomni et Vigi

liae, quo dormientes multa vigilantium munera obeunt. Göt

ting. I756. 4to.

- Q a E E N
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NA A R DEZE L V E.

S. 327.

1Even als het verlies onzer dierlijke krachten

door den slaap, zoo wordt ook dat onzer natuur

lijke vermogens, en der bestanddeelen van ons lig

chaam door fpijs en drank hersteld.

S. 328.

Ter verkrijging en nuttiging van beiden drin

gen ons twee, in den aard zeer verschillende,

maar op het zelfde uitloopende, stemmen onzer

natuur. Van den eenen kant kwellen ons de

ondragelijke honger en dorst, van den anderen

lokt de aangename trek tot eten en drinken

OnS aan.

$ 329.

Den prikkel des hongers hebben sommigen

afgeleid uit de onderlinge wrijving der vouwen

van de maag, anderen uit den grooteren toevloed |

WilbV
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niet alleen der ligchaamssappen, voornamelijk van

het maagsap, en het fpeeksel, maar ook uit de

prikkelende fcherpte, waartoe zij overgaan, tenzij

men dit tijdig door fpijs en drank voorkomt.

$. 33O.

Den dorst schijnt men echter meer in eene

lastige droogte van de keel en den flokdarm zel

ve, en ook in eene bijzondere prikkeling, door

het gebruik van fcherpe, voornamelijk zoute, din

gen ontstaan, te moeten zoeken. Zij volgt dan

ook op eene onmatige opslorping der vochten in

den mond!, zoo als eene zogende vrouw wel

eens gebeurt, wanneer zij haar kind zuigen laat,

of zoo als men niet zelden na eene aderlating, en

ontlasting ondervindt. Maar, behalve dat, pleegt

zij ook door de werking der ziel in treurige ge

moedsaandoeningen te ontftaan,

- - $. 33I, -

De noodzakelijkheid om aan dezen beiderleijen

aandrang te gehoorzamen is min of meer drin

gend, naar mate der jaren, ligchaamsgesteldheid,

en vooral der gewoonte, zoo dat men hierom

trent naauwelijks iets kan bepalen. Evenwel zou

men kunnen vaststellen, dat een mensch, die

hierin zich meester is, en bij wien dus, door

geene dweepachtige voorstellingen, of ziekte,

Q 3 - luQIt"
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honger of dorst verstompt zijn (y), geen dag

zonder verlies zijn er krachten, en geen acht da

gen, zonder levensgevaar, alle fpijs ontberen kan.

$ 332. -

De drank is voor het behoud des levens min

der noodzakelijk, schoon het verlangen naar den

zelven veel heviger fchijnt te wezen. Wij moeten

dit ten minste opmaken uit het voorbeeld van

warmbloedige dieren, zoo als de muizen, kwar

tels, papegaaijen enz. , die nimmer behoeven te

drinken, als ook uit dat van vele menschen, die

lang gezond geleefd hebben, schoon zij, voorlang,

allen drank ontwend waren (z),

$ 333.

Wat het voedsel, waardoor wij onzen honger

en onzen dorst ftillen, betreft; hieromtrend is men

het niet eens, of het maakfel des menfchelijken

ligchaams voor plantaardig , of voor dierlijk

voedsel meer geschikt, en welk van beiden dier

halve voor den mensch van nature bestemd zij.

(y) Vergelijk hier, behalve veel andere Schrijvers over

langdurig vasten, JAc. BARTHoL. BEccARIUs, in Commentar,

Inft. Bonon, T. II. P. I.

FLOR. JAc• voLTELEN, Memorab. apofitiae fept. hift. L.

B. 1777. 8va.

(2) - G. BAKER, In Medical Transactions publ. by the Col

lig. f phyfte. in Londen. Vol. II, pag. 265, volg,

$ 334
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$ 334.

Dat de mensch van nature een planteetend

dier is, hebben velen, reeds voorlang, uit het

maakfel der tanden (a), de lengte van het darmka

naal (b), het verschil tusschen de dunne en dik

ke darmen, het opgeblazen kolon opgemaakt, en

heeft R. o Uss E AU (e), scherpzinnig genoeg daar

uit getracht te bewijzen, dat de vrouw van na

ture slechts één kind baart, en twee borsten

heeft. Bij dit alles zou men nog de voorbeelden

van herkaauwende menfchen kunnen voegen, daar

het genoegzaam bekend is, dat het herkaauwen

alleen aan planteetende dieren eigen is.'

Die daarentegen met H EL v ET IUs (d) den

mensch onder de vleescheetende dieren rekenen,

beroepen zich op het maakfel der maag, de kort

heid des blinden darms, en diergelijke gronden

Ineer. t

- S. 335.

Bij eene naauwkeuriger beschouwing leeren

Wij echter, ten duidelijkste, dat de mensch geens

Z11lS

(a) GASSEND1, ep. ad Jo. BAPT. v. HELMoNT, Op. ed.

Tom. VI. pag. 17. Flor. 1727. fol. AL. MoNRo de oude,

in Esfay on comparative Anatomy, pag. 17.

(b) Jo. wALLIs, In Philof. Transact. No. 269.

(c) Sur l'origine de l' inégalite parmi les hommes, pag.

196. volg.

(d) De l'homme, Tom, II, pag. 17.

Q 4
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**

-

zins voor een van beide, maar veeleer van na

ture voor beiderlei voedfel geschikt is. Immers

ftaan en zijne tanden, voornamelijk de baktanden,

en die deelen van het darmkanaal, waarvan wij

zoo even melding gemaakt hebben, ten opzigte

van hun maakfel, als het ware, in het midden tus

fchen die der plant- en die der vleescheetende die

ren (e). Voornamelijk bewijst de wijze, waarop

de knokkels van het onderfte kakebeen, bij den

mensch, aan het slaapbeen zijn vastgehecht, dat

hij dit voorregt heeft.

$. 336.

En zoo het buiten dien, waaraan ook nie

mand twijfelen kan, waarheid is, wat wij elders
• - OVCr

(e) Hier omtrent had BroussoNNET, een zeer bijzon

zonder gevoelen. Want, daar hij meende dat de baktan

den niet veel van die der grasetende verfchilden, de

fnij- en fcheurtanden daarentegen zeer veel overeenkomst

met die der verscheurende dieren hadden, maakte hij, uit

het betrekkelijk getal der tanden, ook de betrekkelijke

hoeveelheid van beiderlei voedsel voor den mensch op,

en stelde dierhalve, dat het plantaardig tot het dierlijk
voedsel staan moest. in de reden van 2o : 12. r

Maar hieruit zou volgen dat kleine kinderen, die in

elk kakebeen flechts twee baktanden hebben, meer voor

dierlijk voedsel zouden geschikt zijn, dan de volwassen

mensch, daar bij dezelve de melkbaktanden tot de overige

staan = * : 12.
*
e
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over het voorregt van den mensch, van meer dan

eenig dier Cver den geheelen aardbodem ver

fpreid te zijn gezegd hebben; dan blijkt daaruit

fpoeiig, dat alleen een van beiden te kunnen

gebruiken hem liecht zou te pas zijn gekomen;

daar nij nu zeer wel op vele plaatsen wonen kan,

die hem llechts eenerlei voedsel verschaffen,

w

$ 337.

De mensch is het meest alles etend dier,

dat wij kennen, daar hij, niet alleen in eene on-

eindige verscheidenheid van geregten kan uitspat

ten, maar ook van den anderen kant bij eene

eenige en zeer eenvoudige pijs gezond en wel

leven kan.

Om hiervan slechts weinige voorbeelden aan

te roeren ; ZOO leven nu nog ontelbaar veel men

fchen van enkeld plantaardigen kost, van aard

appelen, kastanjes, dadels, dat ook het voedsel

der cerfte menschen schijnt geweest te zijn, die

allerwaarschijnelijkst hun leven, eerst met vruchten

en wortels, daarna met granen en peulvruchten

hebben onderhouden (f). -

De zwervende Mooren leven genoegzaam al

leen van de Arabiefche gom (g). - De Kam

-- fchat

(f) HEYNE, Opufcula Academica, Vol. I. pag. 366. seq

(g) ADANSON, in Memoires de l'academie des/t. de Parit, \

A 1778, pag. 26,
-

n Q ā
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fchatdalers, en vele andere kustbewoners van

visch. - De Herders in de Zuidamerikaanfche

landstreek Carakas bij de Rivier Orenoco (h),

en in Europa de Morlakken (i), schier alleen

van vleesch. - -

Ja zelfs sommige woeste Volken van raauw

vleesch, iets dat ten minste eertijds bij de Samo

jeden (k), Eskimooten (l), en fommige volken

van Zuidamerika (m) zeer zeker plaats had.

Niet minder gewigtige bijzonderheden leveren

ons de dranken van fommige volken op.

De inwoonders van vele Eilanden, die tusschen

de Keerkringen inliggen, voornamelijk echter in

de ftille Zee, die geheel van zoet water ontbloot

zijn, drinken, in deszelfs plaats, de melk van

kokosnooten. - Anderen drinken zeewater. En

zoo zijn er meer voorbeelden, die ten duidelijk

fte te kennen geven, dat de mensch een allese

tend dier is. -

(h) FIL. sAL. GILY, Saggio di ftoria Americana, Vol. IV.

pag. 12o.

(i) GIUs. ANT. PUJATI, Riflesfioni ful vitto Pitagorico.

Feltr. 1751. 4to.

(k) (DE KLINGSTAEDT,) Memoire fur les Samojedes et ler

Lappons. 1762. 8vo, -

(l) cURT1s, In Philofophical Transactions, Vol. LXIV.

P. II. pag. 381. 383. -

(m) Jo. wINTER, in HAKLUYT, Principal navigations ºf

Englisch nation, Vol. III. pag. 751.

TWEE
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$. 338.

Tot het kaauwen der vaste fpijzen dient voor

namelijk het onderfte kakebeen, hetwelk even

als het bovenste met drieërlei soort van tanden
voorzien is. -

Deze zijn vooreerst de snijtanden, die bij de

meeste (n) menschen scherp, cenigzins wigvor

mig,

(n) Ik zegge bij de meesten, want, om niet van en

kele menfchen te fpreken, die stompe fnijtanden hebben,

zoo ftaā het mij vrij hier aanteteekenen, dat ik in de meeste

bekkeneelen van Mumiën, den kroon der voortanden dik

en stomp heb bevonden. En daar diezelfde bekkeneelen,

ten opzigte van hunne geheele gedaante, en hun geheel

uitzigt, uitnemend met die bijzondere, onbedriegelijke, ge

laatstrekken der oude Egijptenaren, die men in hunne af.

goden , grafbeelden, en andere standbeelden bemerkt,

overeenkwamen, kan het zoo ongerijmd niet voorkomen,

dat die eigenaardige figuur der tanden, het zij uit hoofde

van voedsel of eenige andere oorzaken, den ouden Egijp

tenaren eigen was, en dus misschien als een kenmerk zou

kun
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mig, en daardoor geschikt zijn om te bijten. Zij

ftaan regt op, iets, dat ik onder de voornaamste

eigendommelijke kenmerken van het menfchelijk

ligchaam rekene, daar zij bij de overige getande

zoogdieren, min of meer, naar den gezigteinder

gebogen zijn. In de tweede plaats komen de

sterke kegelvormige honds of scheurtanden VOOr ,

waarmede wij meer harde ligchamen breken,

en die noch uitgefneden zijn, noch afgezonderd

van de naburigen, maar met dezelve in eene gelij

ke, rei ftaan.

De maal of baktanden eindelijk, behooren

tot de derde foort. Zij zijn van verschillende

groottc, gefchikt om er mede te vermalen, en

in den mensch bijzonder stomp en gebogen, waar

door zij van die der overige dieren allerduidelijkst

te onderkennen zijn.

-
S. 339, -

Het onderste kakebeen is aan het hoofd zelf

door eene merkwaardige geleding gehecht, wel

ke tusfchen de oppervlakkige ( arthrodia) en dub

belde (ginglymus ) geleding in staat, en die daar

enboven, van twee kraakbeenige banden voorzien,

de

kunnen dienen, waardoor men de oude echte Mumiën

van die van latere tijden onderscheiden kon. - Breed

Veeriëer heb ik over dit onderwerp gehandeld in Philofe

phical Transaäions A. 1794. P. II. pag. 184

-

:

--

1
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de hoogste beweegbaarheid naar alle kanten met

eene genoegzame sterkte en stevigheid vereenigt.

Dit been wordt, wanneer wij den mond ope

nen, naar beneden bewogen door middel van den

tweebuikigen fpier, die echter eenigermate door

twee spieren geholpen wordt, welke beiden, de

eene van de kin, de andere van den inwendi

gen rand van het kakebeen naar het tongbeen

loopen (geniohyoideus, en mylohyoideus.)

De kaauW- en flaapbeenfpieren fluiten hetzelve

Weder tegen het bovenste kakebeen, wanneer wij

iets afbijten (0): en, wanneer wij iets hards

breeken, worden deze spieren met een groote

kracht zamengetrokken. - -

De zijdelingfche beweging geschiedt door de

uit- en inwendige fpieren van het vleugelsgewijze

verlengsel van het wiggebeen, terwijl de laatstge

noemde eene beweging naar voren kunnen te weeg

brengen. -

S. 34o.

Door den wangspier en de, zoo zeer beweeg

bare en voor allerhande gedaante geschikte, tong

($ 235.) wordt dat gene, hetwelk gekaauwd

moet worden, tusschen de tanden gehouden, ge

durig daarhenen gevoerd en tot een deeg gekneed,

(°) Jo. cHa. BoHLIUs, De morfu. L. B. 1726. 4to. *

v.

$ 341,
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S. 341. -

Ter zelfder tijd, dat wij kaauwen, wordt

het speeksel uit de klieren, die het afscheiden •

als het ware, uitgeperst. Dit fpeekfel is een

schuimend vocht, dat uit veel water bestaat,

hetwelk met eiwit vereenigd is, en waarin , een

weinig phosphorZure kalk is opgelost, welke de

kalk, die zich aan de tanden afzet, en de ftecnt

jes, die somtijds in de speekselklieren gevonden

worden, veroorzaakt. Het is voorts, omdat de
tong er aan gewend is, fmakeloos, fchoon het een

weinig fal microcosmicum en fuikerzuur bevat, be

halve dat heeft het een rottingwerend (p) en

fterkoplossend vermogen

e $ 342.

De bronnen van dit speeksel zijn drie afschei

dingsklieren, welke aan de zijden van, en bin

nen in de kinnebak gelegen zijn. De grootste

dezer klieren zijn de oorklieren (q), die het

fpeeksel, dat zij afscheiden, door den buis van s T E

NoN (r) aanvoeren, welke zich achter de mid

delfte

(p) PRINGLE, Over de Legerziekten, Deel III. bladz. 31

g2. der Hollandsche vertaling. Amst 1788 8vo

(a) De councelles, Icones mufculorum capitit, Tab 1
G• h. ' •

(v) sTENoNis, Olfervationes anatomicae, pag. 2e
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delfte bovenste bak- of maaltand opent. Het

fpeeksel dat de onderkakebeensklieren (s) opleveren,

vloeit door de buizen van w ART oN (t) in den

mond, en dat van de kleinste of de tongklieren (u)

door de talrijke buizen, welke R1v1Nus (v)

ontdekt heeft.

$ 343.

De lozing van het fpeekfel , waarvan men

volgens de, zekerlijk willekeurige, opgave van

N U c K (w), doorgaans ftelt dat, in 12 uren, een

pond wordt afgescheiden, geschiedt eensdeels door

prikkeling, anderdeels door eene werktuigelijke

drukking en uitpersing.

Op de laatste wijze geschiedt zulks, bij voorb.,

wanneer wij harde ligchamen fijn malen, die door

een overvloediger fpeekfel veel weeker worden;

waartoe dan ook de plaatsing der oorklieren aan

de geleding van het onderfte kakebeen zeer bevor

derlijk is. -

De prikkeling, waarvan wij spraken, wordt,

of door een wezenlijk daar zijnde prikkel; wan

nCer

s (s) DE coURcELLEs, t. a. p. Tab. II. t. t.

(t) wARToN1s, Adenographia, pag. 12o.

(u) De courcelles, Tab. V. g g: g.

(v) RIvINUs, De dyfpepfa. Lipf. 1678. 4to.

AUG. FR. wALTHER, De lingua humana. Ib. 1724. 480e

(w) NUckII, Sialographia, pag. 29 feq.
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neer wij eenigzins scherpe dingen eten, die dan

door den toevloed van fpeeksel worden aange

lengd; of ook door middel der verbeelding op

gewekt ($. 288.), waartoe de grootere toevloeijing

van speeksel, die op eene hevige begeerte naar

fpijs volgt, behoort.

h $ 344.

Met het speeksel worden twee andere fap

pen , te weten het flijm, dat de tong bezet,

en uit klieren aan de lippen en den kin gele

gen (r), voorkomt, en de waterachtige wafem,

die de zachte deelen van den mond uitwafemen,

vermengd. -

S. 345.

En zoo worden dan, door dit mengsel van

onderscheidene ligchaamssappen, waarmede de fpij- -

Zen , gedurende het kaauwen doorkneed worden,

dezelve niet alleen tot eenen dikken papachti

gen brok, die gemakkelijk geflikt kan worden,

gevormd, maar tevens tot eene verdere vertering

en gelijkmaking of affimilatie voorbereid.

(*) De councelles, Tab. Iv. e. d. e.

s- 346
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$. 346.

Schoon het flikken (y) zelf eene zeer zamen

gestelde werking fchijne, en ook waarlijk door

de vereenigde krachten van velerhande werktui

gen worde te weeg gebragt; Zoo komt deze wer

king echter voornamelijk hier op neér, dat de

tong eerst tegen den wortel ingetrokken en eenig

zins ftijf wordt, en dan den brok op haren uit

geholden rug neemt, die vervolgens van daar in de

engte van de keel glijdt, en door de ruime trech

tervormige opening van het keelgat (pharinx ),

dat hem als het ware te gemoet komt, wordt op

genomen. Dit laatste geschiedt met die aanstren

ging van kracht, welke wij eigenlijk het flikken

noemen. Hierna duwt de vereenigde, zamentrek

king der drie zamentrekkende fpieren van het

keelgat (z) den brok in den slokdarm neér. Dit

alles geschiedt zeer ras, en als in één oogenblik.

$. 347.

Om dezen weg te banen, en denzelven veilig

te maken, heeft de natuur vele hulpmiddelen aan

(y) FR. BERN. ALBINUs, De deglutitione. Lugd. Bat

I74O. 4t0.

Vergelijk mede HAASE, Mufculi pharyngis, velique pa

latini olfervationibus illuftrati. Lipf. 1784. 4to. -

(z) EuSTACHII, Tab. XLII. fig. 4. 6.

sANToRINI, Tab. pofth. VI. fig. 1.

P. s. ALBIN1, Tah. mufcul. XII fig-23, 24

- R.
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gewend. De in deze werking zoo gewigtige be

weging van de tong wordt in velen deele door

het tongbeen bestuurd. Het zachte gehemelte (a)

belet, dat het gene wij flikken niet in de neus

gaten of in de buizen van EU ST A CH I Us gerake;

dewijl het gedurende deze bewerking tevens met

de huig, welke van hare boogsgewijze strop af

hangt, maar waarvan de ware nuttigheid nog

weinig bekend fchijnt te wezen, door bijzondere

fpieren gespannen wordt, en daardoor die ope

ningen fluit (b). - De tong zelve beschut den

ftemfpleet; daar de strot, zoodra als wij trachten

te flikken, opwaarts en voorwaarts gebragt, en

zoo onder den teruggetrokken wortel van de tong

verborgen, en tegen denzelven gedrukt wordt,

zoo dat de stemfpleet nog daarenboven vernaauwd,

en met het strotlapje bedekt, geheel en al be

veiligd is tegen het invallen van vreemde ligcha

InCn. -

S. 343. -

Eindelijk wordt het flikken nog gemakkelijker

gemaakt door het flijm, waardoor dien geheelen

- - weg

(a) LITTRE, In Memoire de l'academ. des fciences de Pa

ris A. 1718. Tab. XV. -

(*) sANtoRINI, Tab. pofth. Iv-vI. fig. 2. et VII.

- 8- ALBINI, Tab. mufcul. XII. fig- II• 27, 28

** *



E N S L, I K K E N, 259

weg glibberig gehouden wordt, en dat, behalve

uit de, aan de tong geplaatste, bronnen, nog voor

al uit de talrijke holligheden der amandelen (c),

als mede uit de menigte van flijmgroeven, die

in het keelgat geplaatst zijn, voortvloeit. -

$ 349.

Voor dat het ingeslikt voedsel in de maag

komt, moet het door den flokdarm, hetwelk een

vleezig, wel naauw, en zeer fterk, maar ech

ter tevens zeer mégevend, voor verwijding vat

baar, en gevoelig kanaal is, hetwelk verder uit

drie rokken is zamengesteld, welke, zoo men

derzelver zeer verfchillende dikte uitzondert,

niet ongelijk zijn aan die van het overige darmka

naal (d). , 1

De buitenste dier rokken is spierachtig en uit

overlangfche, en overdwarfche fikkelvormige fpier
vezels zaamgeweven. - V

De middelste, of zoogenaamde zenuwachtige,

gaat aan beide hare oppervlakten in een losfer

celwijs-weefsel Over » Waarmede zij, zoo aan den

bui

(c) B. s. ALBINI, Annot. acad. Lib. III. Tab. III. fig.

Je Vl, -

(d) M. vAM GEUNs, in Verhandelingen van de Maat

fchappy te Haarlem, D. XI. pag. 9. volg.

JAN. BLEULAND, Ob/erv. de ftruct. oefoph. Lugd. Bat.

*785. 4to.

R A.



26o ovER HET KAAUWEN, EN SLIKKEN.

buitensten, als aan den binnenften rok is vastge

hecht, welke laatste door een zeer glad flijm glib

berig wordt gehouden. -

- $. 35O.

Dit kanaal werkt op de volgende wijze. Eerst

omvangt het den flok drank, of brok fpijze, trekt

zich terstond boven denzelven zamen , drijft

hem dus naar beneden, en duwt hem, zoo het

een brok fpijze is, als het ware neér. Dit ge

fchiedt zoo, tot dat beiden het middelrif zijn te

boven gekomen, en daar ter plaatse in de maag

Vallen. -

\--
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\

DRIE- EN TWINTIGSTE AFDEELING,

o v E R

DE SP IJsv ERT ER IN G.

:: - S. 1351.

De werkplaats der fpijsvertering, de maag, is

over het geheel boven alle andere deelen, mis

fchien aan alle dieren tot één toe gemeen, en

zou dus, zoo men uit deze algemeenheid het ge

wigt van eenig ingewand mag opmaken, met regt

het voornaamste kunnen genoemd worden,

$. 352.

De maag (e) van een ménsch heeft de ge

daante van eenen, zeer ruimen, zak, die in een

volwassen voorwerp drie pond water en nog meer

bevatten kan, en met twee monden voorzien is.

De eerste, of de bovenste, heet men de krop

van de maag. Zij is aan den grond der mage,

die aan de linkerzijde geplaatst is, waar de flok

- darm

(e) EUSTACHTI, Tab. X. fig. 1. 2. 3

RUYscH, Thef anat. Tab. V. fig. 1.

aANToRINI, Tab. pofth. XI.

R 3
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darm door eene zaamgevouwene, en eenigzins

fchuins loopende opening zich in de maag zelve

verwijdt.

In den anderen of onderften mond loopt het

regter en enger gedeelte der maag uit. Men

noemt denzelven de poortier. Hij dringt een

weinig in den naast gelegen twaalfvingerigen

darm in.

S. 353.

De 1edige en de volle maag hebben niet de

zelfde rigting. Wanneer de maag ledig is, hangt

zij flap neér in de buiksholte, zoodat de groo

tere bogt naar beneden gerigt is, en de beneden

mond meer opwaarts getrokken wordt, en met

den twaalfvingerigen darm een vouw of hoek

maakt (f). Maar, wanneer zij door de fpijzen

wordt opgezet, wordt de groote bogt of krom

ming naar voren gebogen (g), zoo dat de poor

tier dan meer regtstandig in den twaalfvingerigen

darm dringt, de krop daarentegen, als het ware

toegevouwen en dus gefloten wordt.

$. 354.

De maag is uit vier voorname rokken zamen

gesteld, welke door drie andere, die niets dan ge

woon

(f) vesALIUs, De c, h. fabrica, L. V" fig. 14. 15.

(g) Id. 1. c. fig. 2.
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woon celwijs-weeffel zijn, van elkanderen ge

fcheiden worden. * -

De buitenfte rok heeft de maag met genoeg

zaam geheel het overige darmkanaal gemeen. Hij

gaat in de vetrokken, waarvan wij naderhand fpre

ken zullen, over. - - -

Hierop volgt de fpierachtige rok, die met den

eersten door eenen van celwijs- weefsel verbon

den, en zeer opmerkenswaardig is, daar van den

zelven zoo wel de groote prikkelbaarheid der

maag ($. 3Co.) als derzelver wormsgewijze be

weging afhangt. Deze rok is uit drie lagen

fpiervezelen zamengeweven (h), welke men ge

woonlijk in overlangfche, en in regte, en schuin

fche kringvormige vezels verdeelt. Doch dien

aangaande is zoo vele verscheidenheid, dat men

naauwlijks iets bepaalds omtrend deze rigting en

verdeeling kan vaststellen. - -

Vervolgens komt de derde voorname rok, dien

men den zenuwachtigen noemt. Waarlijk eene on

geschikte benaming, daar zij uit op een gepakt cef

wijs-weefsel bestaat, dat van weerszijde in een

losfer weefsel overgaat, waardoor het buiten

waarts aan den spierachtigen, binnenwaarts aan

den harigen rok gehecht is. Deze rok is vast en

f sterk

(h) Vergelijk behalve Hallen, ezernus, in Mem. de

Vacad, des fe, de Paris, A. 1761.

R 4
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fterk en is daarom het grondstuk der maag ge

noemd geworden. -

De binnenfte rok eindelijk , dien men, mede

ten onregte, den harigen noemt, is zeer zacht,

als het ware fponsachtig en ijl. Hij is in talrijke

plooijen zamengevouwen (i), waardoor zijne op

pervlakte veel grooter is, dan die der overige,

reeds opgenoemde rokken. Hier en daar ziet

men er kleine celletjes (k) in, die men eeniger

mate met de veel grooter, waarmede de boekepens

der herkaauwende dieren zoo fraai versierd is (l),

zou kunnen vergelijken. - Deszelfs binnenste

oppervlakte is met flijm bedekt, dat zoo het fchijnt

uit flijmbuisjes voortkomt, die men ten minste

in den omtrek van den poortier zeer duidelijk on

der kennen kan.

$. 355.

De maag, is met een aanzienlijk toestel van

zenuwen (m) voorzien, waaruit men vooreerst

hare groote gevoeligheid kan afleiden, die oor

- zaak

(#) RUYsch, Thef anat. II. Tab. V. fig. 2. 3. 4.

(k) G. FoRDYCE, On the degeftion of food, pag. 12. 59

I91. -

(l) PERRAULT, Esfais des phyfique, Vol. III. Tab. XIV

fig. 1. -

BUFFON, Hift. naturelle, Vol, IV. Tab, XVII. fig. 2.3e

(m) wALTER, Tab. nervor. ther, et abdom. Tab, IV.
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zaak is, dat zij zeer ligt van allerlei prikkels kan

worden aangedaan, het zij dezelve uitwendig

zijn, zoo als koude enz. , het zij zij inwendig,

en door fpijs en drank, of door de ligchaamssap

pen veroorzaakt zijn. Maar ten tweede kan men

hieruit het groote en geheel en al verwonderlijke

medegevoel afleiden, dat tusschen haar en verre

de meeste werkingen van het overig ligchaam

plaats heeft. En hiertoe behoort wel voorname

lijk de krachtige invloed van alle gemoedsaandoe

ningen op de maag, en van dit Orgaan, en

deszelfs gezondheid op de opgeruimdheid van

geest (n). - * *

S. 356.

Niet minder opmerkelijk is het getal en de

werking der bloedvaten - der mage; daar hare

kleine slagadertjes, waarvan er een ontelbare

reeks van takjes door de celwijs-weeffelachtige

rokken, en derzelver kliertjes loopen, het maag

fap afscheiden, dat uit de binnenste oppervlakte

der maag gestadig neér druppelt.

(n) Jo. H. RAHN, Mirum inter caput et vifcera abdominis

commercium. Gotting. 1771. 4to.

DIT. vEGENs, De fympathia inter ventriculum et caput.

Lugd. Bat. 1784. 4to.

R 5 $ 357.
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5. 357. .

over het geheel komt dit fap, wat zijne be

ftanddeelen betreft, het fpeeksel zeer nabij. Het

is evenzeer rottingwerend, als een allerkrachtigst

oplossingsmiddel (o), dat de wrongel der melk

zelve eindelijk oplo* (p). -

$. 358.

Ook schijnt dit zelfde fap de voornaamste rol

in de spijsvertering te fpelen, daar het de fpijs »

mits dezelve goed gekaauwd en met speeksel door

kneed zij, van zelve oplost, en in eene brijach

tige pap, de fpijspap (chymus), verandert (4).

S. 359

e allergewigtigste werking

holpen, waar

Onder

Verder wordt di

door vele bijkomende Werkingen 30

(o) ED. srEvENs, De alimentorum concodi"- Edinb.

1777. 8voLAz. SPALLANZANI • Disfertationi di ffca animale e vege"

tabile, Vol. I. Mutin- 1780. 8vo.
(p) vergelijk veraTT1 • in comment. infituti Bonomient,

Tom- VI. -

(2) somtijds doorweekt en verteert dit maagsap eenig'

: de • na : dood werkeloze en levenloze, ** Zie

. Huisrzr, on the digestion of the fiemach 4 th, inAPhil- ZTransatt. Vol. LXIIw- ºf ft lfter death,
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onder de wormbeweging het meeste uitsteekt.

Hier door wordt die pap in eene gedurige gol

vende beweging gehouden, en dus geschud en

gekneed (r). Dit is zeker eene zeer krachtdadige

beweging, schoon de kracht, waarmede zij ge

fchiedt, niet zoo groot is, als wiskundige ge

neeskundigen dezelve geschat hebben, noch ook

de fpijsvertering alleen van haar afhangt, hetwelk

eene dwaling van anderen was. -

S. 360.

Onder de overige hulpwerkingen behoort nog

eene andere beweging, die de maag van de door

het ademhalen bewerkte beurtelingsche persing

der onderbuiksingewanden ontvangt. Ook moet

hier de warme ligging der maag mede berekend

worden; dewijl zij door eene groote menigte

bloeds der naburige groote vaten en andere inge

wanden verwarmd wordt. Deze verwarming wordt

door fommigen zoo hoog gesteld dat zij voor fpijs

vertering het woord koking gebruikten.

S. 361. -

Het is bijna onmogelijk een vast tijdsverloop

te bepalen, waarin de fpijzen, door deze ver

eenigde vermogens in brij verandert worden.

- Ieder

(r) Vergelijk werFER, Cicutae aquatica hiftoria et noxae,

op vele plaatsen.
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Ieder zal dit toestemmen, als hij bedenkt in hoe

menig opzigt zulks van den aard en hoeveelheid

der fpijzen, van de verschillende krachtdadigheid

der verteringsvermogens, en tevens van het zorg

vuldig of min zorgvuldig kaauwen, waardoor het

eten ter vertering geschikt wordt gemaakt, en

van andere omstandigheden meer afhange.

Immers in een gezond mensch laat de welge

ftelde maag de verteerbare deelen der fpijzen niet

door, voor dat zij in brij veranderd zijn. Waar

uit van zelfs is optemaken dat er naar gelang van

het verschil der fpijzen, ook een verfchillenden

tijd der vertering noodig is (s). Zoo men even

wel iets in het algemeen daaromtrent mag vast

ftellen, dan zal dit hierop neer moeten komen,

dat de maag meestal tusschen het derde en het

Zesde uur na den maaltijd, de brij, die zij be

vat, langzamerhand door den poortier loost.

S. 362.

Deze poortier (t), is eene ringvormige lap,

die niet, zoo als de andere plooijen der mage,

alleen door den harigen, maar ook door eenige

draden van den zenuwachtigen,en enkele vezels

- - Vahl

- (*) Vergelijk ro, waLaeus , De motu Chyli, pag. 534

Ea, +"gd. Bat. 1651. 8vo.

:::: Levelino, Dif fiften: pylorum, etc. Ar

*-- Mede in SANDIFoRT1, Thef. Vol. III.
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van den fpierachtigen rok gevormd is. Deze alle

te zamen maken een bijna kegelvormigen uitgang

van de maag, die genoegzaam even als de mond

der baarmoeder in de fchede, zoo ook in den

twaalfvingerigen darm uitsteekt, en van denzel

ven, als het Ware, omvat wordt.

®
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VIER- EN TWINTIGSTE AFDEELING,

0 V E IR

H ET A L V L E E S CH S A P.

S. 363.

Nadat de brijachtige pap, waarvan wij in de

vorige afdeeling gesproken hebben door den poor

tier is uitgedreven, moet zij in den twaalfvin

gerigen darm (u), een kort maar zeer merkwaar

dig einde van het darmkanaal, nieuwe en gewig

tige veranderingen ondergaan, voor dat de, tot

voeding geschikte, gijl er uit kan worden afgeschei

den. Ten dien einde moet zij weder met ver

fchillende ligchaamssappen vermengd worden, en

van deze zijn de gal en het alvleesch/ap de voor-

naamfte. *

$. 364.

Wij zullen over beiden afzonderlijk en wel

het eerst over het alvleeschfap handelen, daar

- dit

(u) LAUR. cLAUssEN, De inteftini duodeni fitu et nexu,

Lipf. 1757. 4to. Ook in sANDIroRT1, Thef. Vol. III. En

van dezen beroemden Leidschen Hoogleeraar zelven de

Tabulae inteftini duodeni. Lugd. Bat, 1780. 4to.
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dit zoo ten opzigte der natuur als der werking met

die vochten, welke wij reeds hebben afgehandeld,

met het fpeeksel en maagsap groote overeenkomst

fchijnt te hebben.

$. 365.

Offchoon men nu niet, dan met moeite, zui

ver en onvermengd alvleesschap van eenig gezond

dier kan bekomen , ftemt echter alles, wat wij

tot hier toe over deszelfs aard, na een zorgvuldig

onderzoek, bevonden, daarin overeen, dat het

zelve over het geheel aan het fpeckfel zeer ge

lijk is. Ook is het nu naauwelijks de moeite

waard van de natuurkundige dwalingen en voor

onderstellingen omtrend de scherpte van dit fap,

door eenen F. s Y L v I Us (v), en zijne volgers

REGN. DE GRAE F (w), en P. SC HUY L ( c),

en van anderen te berde gebragt, gewag te ma

ken; daar dezelve door voortreffelijke mannen,

als, bij voorb., door PE CHL IN (y), Sw AM

MER

(v) De Chyll a faecibus alvinis fecretfone. Lugd: Bat.

1659. 4t0.

(w) De fucci pancreatici natura et ufu. Ib. 1664. 12ma.

(x) Pro veteri medicina, Ib. 167o. 12mo.

(y) De purgantium medicamentorum facultatibus. Ib. 1672,

8y,
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MERDAM (z) en BRUNNER (a), reeds voor

lang mannelijk wederlegd zijn. Het moge echter

tot een waarschouwend bewijs dienen, hoe fcha

delijk en moorddadig de beoefenende geneeskunst

zij; zoo zij niet op de gronden eener gezonde

natuurkunde gevestigd is.

S. 366.

Maar behalve dat, heeft dit fap eene dierge

lijke bron, als het speeksel, te weten de al

vleeschklier (b), welke na de borsten van alle

de korrelige klieren van het menfchelijk ligchaam

verre de grootste is, en in zijn geheele maakfel

zeer na met de fpeekselklieren overeenkomt. On

der anderen ook hierin, dat hare uitlozingbuizen .

uit zeer tedere buisjes ontspringen, langzamer

hand in een loopen, en eindelijk in de algemeene

afleidingsbuis van w IR süN GI Us uitloopen.

De afleidingsbuis doorboort de rokken van

den twaalfvingerigen darm, en laat het fap, dat

hij uit de klier heeft opgenomen, in de holte van

dien darm druppelen. " - - -

(z) Obfervationum anatom, collegii privati Anftelodam, P,

II. in quibus praecipue de pifcium pancreate ejusque fucco agi- .

tur. Amft. 1673. 12m0. -

(a) Experimenta nova circa pancreas. 1683. 8vo. .

(b) SANToR1N1, Tab, pofthum. XIII. fig. 1.

$ 367
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$. 367. -

De uitlozing van dit fap fchijnt door dezelfde

hulpmiddelen, van dewelke wij boven met betrek

king tot die van het speeksel gewag maakte, mede

bevorderd te worden, namelijk door drukking en

prikkeling. Door het eerste wordt het meest uit

geperst, wanneer de volle maag op de alvleesch

klier drukt. De prikkels die het uitvloeijen van

het alvleeschfap aanzetten, zijn zoowel de als

het ware nog ongekookte fpijspap, die pas uit den

poortier gekomen is, als de gal, die uit dezelfde

mond, als het alvleeschfap, uitvloeit.

$ 368.

Het gebruik van dit fap fchijnt voornamelijk

hierop neer te komen dat het de spijspap nog

oplost, wanneer dezelve in de maag niet genoeg

verteerd is, en in het algemeen door zijnen groo

ten toevloed die pap meer en meer aan de lig

chaamssappen gelijk, en voor de gijlmaking ge

fchikter maakt. -

\ t o

s Y IJ Fe
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VIJF- EN TWINTIGSTE AFDEELING,

O V E &

D E G A L.

- S. 369.

Ter afscheiding van de gal is de lever (c) ge

fchikt, het zwaarste en grootste ingewand bij den

mensch, voornamelijk bij de vrucht, in de baar

moeder (d), en wel hoe nader dezelve bij haar

eerste ontkiemen is. Van hoe groot een gewigt

zij in de dierlijke huishouding zij, kan men ge

makkelijk opmaken, zoo uit het groot aantal en

de verwonderlijke verfpreiding harer vaten, als

uit hare algemeenheid bij alle roodbloedige die

ren, die zoowel een lever als een hart zelf heb

ben. -

S. 37o.

De lever is eene eigenaardige zelfstandigheid,

die reeds op het eerste gezigt van alle overige

ter

(c) EUSTAcHII, Tab. XI. fig. 3. 4.

RUYscH, Thef anat. IX. Tab. IV.

sANToRINI, Tab. pofth. XI.

(d) J. BLEULAND, Icon hepatis foetus offimefrit. Traj, al

Rhen. 1789. 4to.

''. - -!

-
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ingewanden onderscheiden kan worden, en uit een

parenchyma van eene zeer bekende kleur en zeer

fijn weefsel bestaat. Door dit weeffel loopen tal

rijke zenuwen (e), wateraderen, die men meest

aan de beide oppervlakten ontwaart (f), galvoe

rende buisjes, en eindelijk de bloedvaten (g),

waaruit deze buisjes ontspringen, die in groot

aantal en sommige aanmerkelijk groot zijn , maar

van eene verschillende soort, zoo dat wij van ieder

hunner afzonderlijk het een en ander moeten aan

ftippen.

(e) wALTEN, Tab. IV.

L. H. cHR. NIEMEYER, Commentatio de commercfo inter

animi pathemata hepar, bilemque praemio Regio ornata, pag.

34, Gotting. 1795• 400.

(f) MAUR. v. REvERHoRST, De motu bilis circulari ejur

que morbir, Tab. I. fig. 1. 2.

RUYscH, Epift. problem. V. Tab. VI.

wERNER et FELLER, Defcriptio vaforum latteorum atque

lymph. Fafc. I. Tab. III. et IV.

FR. Aug, wALTER, heeft echter op deze afbeeldingen,

zijne aanmerkingen in Annot. acad, pag. 191. feq.

MAscAGNI, Tab. XVII. XVIII.

(g) v• HALLER, Icon. anat, Fafc. II, Tab. II.

--

$ 2 S. 371,
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$. 371.

Vooreerst moeten wij spreken van de poort.

dder, wier bijzondere en van het geheele overi

ge adergestel afwijkende gedaante en loop wij

reeds boven ($. 97.) met een woord hebben aan

gestipt. Uit verre de meeste aderen der inge

wanden van den onderbuik, wordt een stam ge

vormd, die, ondersteund door eene fchede van

celwijsweeffel (h) (capfula GL IssoN11,) terstond,

wanneer hij den lever intreedt, in takken ver

deeld wordt, die wederom naarmate zij dieper

in deszelfs zelfstandigheid indringen in oneindig

veel takjes, die ten laatste zeer fijn zijn, zich

verdeelen en dit ingewand in alle rigtingen door

kruisen. En hierom is dit vaatgestel reeds voorlang

door G AL EN US, met cen b00m vergeleken, waar

van de wortels in de onderbuik verstrooid lig

gen, de takken in de lever dringen (i).

$ 372.

Het ander foort van bloedvaten, waarmede de

lever voorzien is, behoort tot de leverflagader

die uit de maags-flagader ontspringt, en in ruim

te en verspreiding , wel is waar, voor de poort

ader

(h) cLIssoNII, Anatomia hepatis, pag. 205. Ed. 1659.

(*) De venarum arteriarumque disfe&ione, pag. 1o9, Ed,

Oper, Baf 1562. Cl. I,



O W E R D E G A L. 277

ader ver onderdoet, maar echter door de geheele

lever heenloopt, en in zeer fijne takjes verdeeld

wordt.

$ 373.

Van beiderlei foort van vaten loopen de

uiterste einden in ware aderen uit, welke lang

zamerhand zamenvloeijen, en eindelijk in groote

aderlijke stammen zamenkomen, die in de hol

le ader uitloopen.

$- 374,

Deze zelfde laatste uiteinden, waarmede de

genoemde takjes van de poortader en de lever

flagader in de worteltjes van de holle ader over

gaan, vormen zeer tedere en fijne vaatjes, die als

zeer kleine bolletjes zijn opgerold (k), waardoor

MAL PIGH 1U s dan ook vervoerd is, om dezel

ve voor klierachtige afscheidingspunten, zeshoe

kig, en hol van gedaante te houden (l). -

$. 375.

Uit die zelfde bolletjes van bloedvaten, ont

staan eindelijk de galporen, dat zeer tedere buis

(k) NEST. MAxIMrow. AMBonIcx, De hepate. Argent.

K775. 4ts.

(l) De vifcerum ftruðura, pag. 11. Ed. Lond. 1669,

- $ ?
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jes zijn, die de galachtige vloeistof van het

bloed aftrekken , en dezelve door de gemeene

galbuis, waarin zij zamenvloeijen, buiten de le

Ver VOCrene -

$. 376. -

Nu is de vraag, uit welk bloed de gal on

middelijk wordt afgescheiden, uit het flagader

lijk, of uit dat, het welk de poortader aan

brengt ? -

Schoon nu de gelijkheid met andere afschei

dingen in het eerste aanzien voor het eerstge

noemde gevoelen pleite ; daar het bekend is,

dat dezelve door flagaderen geschieden, leeren

wij echter door een naauwkeuriger onderzoek

ligtelijk, dat de poortader in de afscheiding der

gal, de voornaamste rol speelt, zoo zij dezelve

al niet geheel volvoert. - Wat toch de rede

nering ontleend van de gelijkheid der werking

betreft, zoo blijkt het al aanstonds, dat de poort

ader, die even eens verdeeld wordt als de flag

adèren, ook ten opzigte van hare werking met

dezelve kan vergeleken worden.

Voorts is voor dit ons gevoelen, ook de ge

lijkheid die er ten dezen aanzien tusschen de le

ver en de longen plaats heeft, gunstig. Bij de

laatste ingewanden zijn ook de groote longvaten

ter hunner voornaamste werking, en daar en te

gen is de longepijpsslagader ter hunner voeding

be
**
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bestemd, waartoe, zoo wij ons niet geheel be

driegen, die diensten van de leverslagader zich

mede bepalen. Wij stemmen echter gaarne toe,

dat ook deze flagader misschien wel iets, hoe wel

van minder belang ter afscheiding der gal kan

toebrengen.

$. 377.

De op deze wijze in de lever afgescheidene

gal, druipt langzaam en gestadig door de lever

buis. Het grootste gedeelte druppelt aanhoudend

door de gemeene galbuis in den twaalfvingeri

gen darm. Een gering gedeelte gaat echter ter

loops uit de lever in de galblaasbuis , wordt

in de galblaas opgenomen, en daar eenigen tijd

bewaart, en krijgt dan den naam van gal uit de

galblaas (m).

$. 378.

(m) De Os en andere diergelijke dieren, hebben daar

enboven buisjes, die van de lever naar de galblaas loo

pen, en waardoor de gal uit de lever onmiddelijk naar

de galblaas gevoerd wordt. Zie Ohfervat. anatom Colleg

privat. Amftelodamenf. P. I. pag. 16. fig. 7. Amst. 1667. 12mo.

PERRAULT, Esfays de phyfique, Tom. I. Tab. II. pag. 339.

Zonder grond hebben fommigen diergelijke buisjes ook

aan de lever der menschen toegeschreven. Bij voorb.

DE HAEN, in Rat, med, cont. P. II. pag. 46. feq. fig 1

F1T sc HEL, in Anat. und chirurg. Anmerk, Tab. I

Dresd. 1784 8vo.

- , S A - Bree
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-

- - S. 378.

De galblaas is een langwerpig zakje, in ge

daante veel raar een peer gelijkende, en uit drie

rokken bestaande. De buitenfte is een verlengfel

van het buiksvlies, en omgeeft de galblaas niet

geheel en al. De middelfte, die men den zenuw

achtigen rok noemt, geeft dit deel even als aan de

maag, de darmen, de waterblaas, deszelfs fterk

te en veerkracht. Den inwendigen rok (n) einde

lijk, kan men eenigermate met dien der mage ver

gelijken ($ 359.); hij is namelijk ook met een on

eindig getal bloedvaatjes doorweeven, insgelijks

vol plooijen of vouwen (o), die fomtijds de ge

daante van zeer fraaije celsgewijze netjes ver

toonen. - -

$. 379.

De hals van deze blaas is kegelvormig, en

gaat in de galblaasbuis over, die slangsgewijze

voortloopt, en van binnen eenige fikkelvormige

klapvliezen heeft (p). - - -

- S. 38O.

Breeder handelt over dit onderwerp RUD. roRSTEN,

Quaeftioner Jeleâae phy/iologicas, pag. 22. Lugd. Bat. 1774

450.

(n) RUYsch, Ep, probl. quinta, Tab. V. fig. 3.

(o) casp. rRED. woLrr, De ufu plicarum, quae in vef

tulis felleis nonnullorum corporum inveniuntur in Act. Acad.

fcient. Petropol. A. 1779. P. II. - -

«le (?) Dezelfde, De veficulae felleae humanae, dudusque

humanf
N
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S. 38o.

Zij houdt de opgenomen gal binnen, tot dat

deze door derzelver nederhangende rigting, het

ligchaam achterovergebogen zijnde er van zelfs

uitvloeije, of door de drukking van den nabijgele

gen hongerigen winddarm, of overdwarschen dik

den darm , als de drekftoffen dezelve doorloo

pen (q), er wordt uitgeperst. Mogelijk kunnen

ook prikkels, die op den twaalfvingeren darm

werken , hare toevloeijing derwaards bevorde

Cin. -

Daarenboven is het voorzeker niet onwaars

fchijnelijk , dat de groote zamentrekkingskracht

van de galblaas die uitlozing, overal wanneer er

de een of andere prikkel bijkomt, kan bevorde

ren. En dat de galblaas eene groote zamentrek

kingskracht bezit, fchoon zij van alle prikkel

baarheid ontbloot zij, ($. 381.) bewijzen ons de

ontledingen van levende dieren, en ziektekundi

ge verschijnsels.
Lor

humani cyftici et choledochi fuperficiebus internis, 1. c. P. I;

Tab, VI. - •

FR. Aug wALTER, 1. c. Tab. I.. zo

(q) cALDANr, Infit. phyftolog. pag. 364 feq. Ed, Patav:

1778. 8vo. - * *

$ 3ït,'S 5
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S. 281.

schoorn de gal na dat zij in de galblaas ge

weest is ? over het algemeen die van de lever zeer

<x-ordt zij echter door dit verblijf en

gelijk zóú 2 : - -

fuilftaan :e, 1 azzins krachtiger, dikker en bitter
dicrº- Hier to* fchijnen de wateraderen (r), die

die waterac12 tí &#* deelen der gal langzamerhand

opfiorPen 2 ,,oornamelijk veel toetebrengen.

232

S. 382.

1 laten wij dan nu handelen over de gal zel

ve, zij iS toc In een allergewigtigst vocht in de

3slaouding, en over derzelver eigen

dierlijke h" dertig jfchapper' is zints ertig jaren meer dan over ee

nig ander onzeF 1igchaamssappen, geschreven en

etwist- - v

Dat wij intusschen omtrent dezelve zullen

melden » ziet voornamelijk op de gal uit de gal

blaas, die VOO* 11neer bewerkt moet worden aan

en ook 1igter verkregen kan worden,

gezien. • wil onderzoeken. -

indien men Ze

(r) RevERHorsT, 1- tºt Tab. II. fig. 4

*UrscH , 1. c. Tab'- V- fig. 4

vvERNER et FELLEF- 29 1. C• Tab. II. fig. 5•

MASCAGN1, Tab- 2K d

*,

 

S 28a.
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S. 383.

De gal uit het verfche lijk van een gezond

volwassen mensch genomen, is een eenigzins lij

mig vocht, geelachtig bruin van kleur (rr),

zonder geur, en niet zeer bitter, indien men haar

met beestengal vergelijkt.

S. 384.

Schoon nu de bestanddeelen der gal zoo ligt

niet, als die des bloeds van zelfs en door eene

gemakkelijke handgreep gescheiden worden, is het

echter nog zoo geheel moeijelijk niet, om dezel

ve te onderzoeken, en zij schijnen eene niet te

ontkennen gelijkheid met de bestanddeelen van het

bloed te hebben ( s).

Want ook de gal heeft behalve de waterach

tige voerstof, een eiwitaardig bestanddeel, waar

van wij gezien hebben, dat de wei van het bloed

mede rijkelijk voorzien is. ($. II.) Voorts veel

mijn

(rr) Zie over de verfcheidenheid der koleur van de gal

zoRDENAvE Analyfe de la bile in Mem. préfentés etc. T. vII.

pag. 6 II. 6I7.

(s) Jo. DAN. METzGER, Meletemata de bile. Regiom. 1789.

4to. - Ook te vinden in deszelfs Collectio exercit. argn

menti aut anatom, aut phyfiologici.

FoURcRor, in Annaler de Chimie, Tom. VII. pag. 154"

176. 1790,
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eijnstoffelijk 1<><>zz: @: ook in groote mee
nigte in de vv -* voor:den is, eene merkwaar

dige verbinding van “e koolstof, die veel tot het

bijzonder harts te 1stig bestanddeel en derzelver bij

::dere kleur reinijne toe te brengen. -

$. 385.

Aan het fitraks genoemd hartsachtig bestand

deel, dat zich ree: gedroogde gal, maar
nO2, duidelijker ** de galsteenen (u) daar door

openbaart' dat 11et Op een kool vuur geworpen

ligt ontvlamt » moet men eensdeels en de b:

dere eigenschapPe? ? die dit ligchaamsfap van alle

andere onderscheidt • meeftendeels toekennen Cin

anderdeels de krachten die de gal bezit, en:

ks van fpreken zullen, ook voor het groot
wij ftra

fte gedeelte afleiden.

- (,) Joach RAMM, De altalina bilir natura. Jen, 1786. 4toJo. FR. sTRAEHL • De bilis natura. Götting. 1787. : ve

GU. MicH. RICHTER, Experimenta circa bilis naar:.

Eriang. 1788. 400

(u) schoon toch de galsteenen ten opzigte van ge

daante, kristalfchieting enz. veel verschillen, kwamen

echter alle die ik onderzocht heb, waartoe te Göttingen

veel gelegenheid is, daarin overeen, dat zij ligt ontvlam

baar waren, en derzelver inwendig maakfel eenigzins dat

van walvischschot nabij kwam. -

S, 386,

A
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S. 386.

De aard en eigenschappen der gal, komen

niet hier op neer, dat zij even als de zeepen

zich even ligt met water en olie vereenigt, en

die beide bestanddeelen onderling vermengen kan;

maar dat zij integendeel dezelve, zoo zij al ver

eenigd zijn, wederom van elkanderen aflcheidt (w).

Het eerste was eene ongegronde meening van

BoERHAAv E, die echter de meeste natuurkum

digen na de proeven van onzen sc HR oED ER (x),

door die van anderen bevestigd en vermeerderd (y)

hebben afgelegd,

S. 387.

Uit eene nadere overweging van het gene

wij tot hiertoe gezegd hebben, volgt van zelfs

het nut der gal in de gijlmaking.

Voor

(w) MARHERR, Praelect. in BoERHAvII Inftitut., Vol. I.

I. pag. 463. 478. Ed. 1785. -

(x) Experim. ad verlorem cyfticas bilis indolem exploran

dam captor. Sect. I. Gott. 1764. 4to.

(y) Het zij genoeg uit velen deze weinigen aantes

halen : -

sFIELMANN, De natura bilis. Arg. 1767. 4to.

oER. Gyse. TEN HAFF, De bile eyftica. L. B. 1772. 4ta.

G. cHR. UTENDöRFER, Exper. de bile. Arg. 1774. 4to.

DAv. wILLINK, Confideratio bilis. L. B. 1778. 8vo.

sEB. GoLwITz, Neue verfucht zu einer wahren Phyfol. dez,

£alle, Bamb, 1785. 8vo.
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Vooreerst reheide zij van de reeds $0ed v

gde brija-Hrtige PaP, welke de maag Ilaar :

::::en darm doorgelaten heeft, en:tWa. het alvleescHafap is aangelengd ' terwijl zij Zi lC

n1et n zelfs - raaar de dunne darmen b e J zich

: Valeven als een room af

'gij 1 » egeeft, het

* en ploft de drekneêr. - -

to: deze bewerking fcheidt z " de gal

twee deelen in een wel, en in " hartsa:

:::: : : blijft aan drekstoffen
:even, geeft dezelve hare kle » en Wordtk- mede uitgeIOosd. Het eerste Ver "gt zich

C1T wij ons niet geheel bedrie et

: keert zoo in het bloed te rC met 't ijl
- - "g (z). &lj

Daarenboven fchijnt de gal

een Prikkel VOor
het darmkanaal te wezen, en In he

- h tzelve krach

tiger wormsgewijze beweging te Wege t

gen- - * bren

Ik wil hier niet eens Van andere "uttighe- --

den - die de gal hebben zou, doch

1 die ik “Venwel

er nog niet in zie, geWagen. - Zoo wil

bij voorb., dat zij in de nuchtere

maag Op
en op die wijze honger Verwekt, iets, dat ik

meene, dat bij een gezond mensch bij

plaats heeft. -

Ir

borrelt -

'Jna nooit -

(z) G. roRDYex,

On the dige/tion ºf food, P*g 7o.

g,

3;

ZES
-

 

 



d 28?

ZES- EN TWINTIGSTE AFDEELING,

O V E R

De weRK1NG DER MILT.

$. 388. -

Met de lever is zoo door gemeenschap van va

ten, als door gelijkheid van werking de milt (a)

het naast verbonden. Zij ligt aan de linkerzijde

tegen over de zelve, is langwerpig rond van

gedaante (b), en schikt zich over het geheel

eenigzins naar de naburige ingewanden, waarte

gen zij ligt; hoewel zij anderzins aan Velerlei

verfchil in gedaante, getal, en andere fpelingen

der natuur onderhevig is (c). \

(4) cAR. DRELINcourt, de Zoon heeft alles wat tot

zijn tijd toe, over de milt bekend was, zeer zorgvuldig

bij een verzameld in eene Verhandeling achter de werken

van zijnen vader gevoegd, De lienofts, in de uitgave door

zoERHAAvE bezorgd, pag. 72o. volg.

Vergelijk mede cHR. LUD. RoLoFF, De fabrica, es

functione lienis. Fcf ad. Viadr. 175o. 4to.

(b) wALTER, Tab. III. G.

MASCAGNI, Tah. XIV. P.

(e) sANDIroRT, in Natuur en Geneeskundige Bibliotheek,

II. Deel, bladz. 345. volg.

- $ 389.
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t

$. 289.

Zij is loodkleurig en van een eigenaardig,

week weefel, dat ligt verscheurd kan worden,

waarom zij dan ook met eenen dubbelden vliezigen

zak voorzien is, waarvan de inwendige der milt

eigen, de uitwendige een verlengsel van het net

fchijnt te wezen.

$ 39o. -

Gelijk er in de plaatsing en de grootheid der

milt, niet minder dan in derzelver gedaante veler

hande bijzondere fpelingen voorkomen; zoo zijn

deze in het algemeen verschillend, naarmate de

maag min of meer is opgevuld. De milt is opge

zet door het bloed, wanneer de lege maag slap

langs dezelve neêr hangt, maar als deze vol is

drukt zij op de milt, en perst er dus het bloed

uit.
-

Maar behalve dat is zij nog aan eene onop

houdelijke, hoewel zachte en gelijkmatige bewe

ging, welke van de ademhaling afhangt, onder

worpen, dewijl zij onmiddelijk onder het voor

naamste werktuig van dezelve, onder het middel

rif gelegen is.
-

$ 391.

Eertijds kende men der milt een celwijs

maakfel toe, en vergeleek haar meestal met de

holle ligchamen der roede. Doch hiertoe had

[A1GT,
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men niet, dan valsche gronden, die het nader

onderzoek der milt in den mensch geheel we

derlegd hebben (d). Dit onderzoek leert ons,

dat dit ingewand bijna geheel uit bloedvaten is

zamengesteld, die naar gelang van hunne grootte

zeer ruim zijn, zoo dat zij van alle ligchaams

deelen het rijkste aan bloed is.

De milt-flagader is vooral merkwaardig door

de dunheid en de sterkte harer rokken, 't welk

door de proeven van wIN TAN GH AM bewezen

is. Zij wordt in oneindig vele takjes verdeelt,

die eindelijk in papachtige penseeltjes uitloopen,

waaruit naderhand miltadertjes ontstaan, welke

langzamerhand in ruime zeer losse en ligt verwijd

bare ftammen Zamenvloeijen.

$ 393, -

Deze groote verzameling van bloedvaten wordt

door een gering celwijs parenchyma verbonden en

bevestigd. Uit dit parenchyma ontspruiten opslor

pende wateraderen, waarvan de stammen voorna

melijk langs de bolle zijde van de milt tusschen

- , dê

1774 4%. , . . . . . . . . . . . . . "

T

- - - - - - - - - s, r: tyi,

(d) LoasTEIN, Dif nonnuila de liene fftent. Argent,
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n

de beide vliezige zakken, waarvan wij gesproken

hebben, hunnen loop vervolgen (e)

$ 394

Dit los weeffel der milt, waardoor zij zoo

zeer geschikt wordt, om veel bloed te bevatten,

komt zeer wel overeen met het gene wij boven

($. 390.) over de bloedige opzwelling van dit

ingewand gezegd hebben. Uit deze ophooping

van bloed in de milt en deszelfs trageren omloop

in dezelve, wordt, wanneer men daarbij den

aard der in de nabijheid liggende ingewanden re

kent, de bijzondere aard van het bloed der milt

opgehelderd, gelijk dit licht fchijnt te geven ten

opzigte der werking van dit raadselachtig inge

Wand, waar omtrent zoo dikwijls getwist is.

$. 395.

Het bloed, dat de milt oplevert, is zeer

vloeibaar en waterachtig: het stolt zeer moeije

lijk, en laat de wei niet ligt van het dikke los:

het

(e) De vreemde, eenigzins wonderfpreukige meenin

$*n van HewsoN, een anderzins zeer voortreffelijk man,

over de werking der milt, waarvan hij de watervaten voor

**ingsbuizen houdt, enz. Kan men nazien in 's mans

nagelaten werk Experimental Inquiries, P. the 3d. Lond,

*777 8° C, II. Sect. xLV. feq. xcv, feq.
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het heeft eene donkere loodkleur, even als dat

van de vrucht. Dit alles schijnt duidelijk genoeg

eenen overvloed van de koolstoffige grondstof aan

teduiden. Zulks heb ik dan ook door eene ge

makkelijke proef, die zelden mislukt, bewaar

heid gevonden. Ik stelde namelijk cirkelboogjes

en dobbelsteentjes van eene vers ontlede mensche

lijke milt aan eene gezuurstofde lucht bloot,

waardoor zij eene zeer ligt roode kleur kregen,

terwijl de lucht, op die wijze van zijne zuurstof

ontbloot, en door koolstof vervuld wierd,

$. ' 396.

Wanneer wij dit alles vergelijken en daarbij

bedenken, dat de milt het eenigst diergelijk in

gewand is, dat behalve de genoemde vaten, die

ten laatste naar den lever heen loopen, geene

afleidingsbuis hoegenaamd bezit, is het besluit

ligt op te maken, dat hare werking daarop neér

komt, dat zij eene of andere rol speelt in de

bereiding der gal. -

V

* - - S. 397.

Deze gedachte ontvangt meer gewigt, door

het gene er meest op het uitsnijden der milt van

fommige dieren gebeurt. Men heeft deze proef

van vroege tijden herwaarts zeer dikwijls geno

T 2 men

j
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men (f), en fomtijds mogen zien, dat de gal

uit de galblaas dier dieren bleek, arm aan kool

stof was, en derzelver waterachtige deelen even

als wrongel bijeengeloopen waren.

(f) J. H. sc HULzE, De fplent, canibus excifo. Halt

1735, 440,

®
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ZEVEN- EN TWINTIGSTE AFDEELING,

O V E A

DE wERK IN G vAN HET NET,

$. 398.

Het groote net (g), loopt van de maag naar

het colon, en is daarin onderscheiden van het kleine

net (h), dat het zich van de lever tot de maag

uitstrekt. Het is een zeer bijzonder verlengfel van

het buikvlies, en neemt zijn oorsprong onmidde

lijk van den uitwendigen rok der mage.

$ 399. N

schoon toch de verlengsels van het buiksvlies

in de buiksholte bijna ontelbaar zijn, en alle en

-

een

(g) zustAcHII, Tab. X.

HALLER I, Icon. anat. Fafc. I. Tab. IV. K. M. in het

Aanhangsel bij het Colon, dat hij zelf te Göttingen in

het jaar 1740. had naargespoord. R. * --

RoB. sTEPH. HENRIc1, Defer. omenti c. icone nova, Hafn.

K784. 4to

(h) EUSTACHII, Tab. X. fig. 1. G. H.

HALLER. t. a. p. Q:

'1 3
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een iegelijk der, in die holte bevatte, deelen,

zoo verre wij zulks tot nog toe weten, er mede

zijn overtrokken, ZOO dat men bij het openen

van den buik niets ziet, dat er niet mede be

dekt is, is het echter bekend, dat zulks op ver

fchillende manieren geschiedt, die men dan ook

tot onderscheidene klassen brengen kan.

Zoo vindt men bij fommige deelen dat het

buiksvlies slechts oppervlakkig er langs henen is

gespannen, of slechts een gedeelte van derzelver

oppervlakte bedekt. Dit neemt men bij de nie

ren, den endeldarm, de waterblaas, en eenigzins

ook bij de alvleeschklier en galblaas waar.

Bij andere ingewanden, die ook wel tegen de

randen der buiksholte liggen, maar echter die

per in die holte zelve indringen, zien wij dat het

buiksvlies dezelve grootendeels omvat. Dit kan

men zeggen dat ten opzigte van de lever, de

milt, ja ook de maag, en baarmoeder, en de

ballen van eene onrijpe mannelijke vrucht, plaats

heeft.

Van beiden verschilt het geheele darmkanaal,

behalve den endeldarm. Dit kanaal dringt zoo

zeer tot in het binnenste der buiksholte door,

dat het zeer breede verlengsel van het buiksvlies

als het ware met zich trekt, en daaraan hangt,

Deze verlengfels heet men het groote en kleine

darmfcheil. De breede banden der baarmoeder

moet
* *

t g
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moet men ook onder diergelijke bijzondere ver

lengfels van het buiksvlies rangschikken.

S. 4oc.

Het langste eigenaardigste verlengfcl van het

buiksvlies is het net, of de vetrok, eene ruime

lege zak, die zeer teer van weeffel is. Dezelve

hangt van de grootere bogt der maag af, en strekt

zich uit, langs de darmen, voornamelijk langs de

dunne darmen, naar welke kronkels zij zich zeer

juist fchikt, dringende zich eenigermate in de

openingen der kronkels.

S. 4oI.

Behalve de bloedvaten, waarmede het net

beschilderd is, is het ook met vetachtige ftrepen

bezet, die hier en daar de gedaante van een net

vertoonen, waarvan dan ook dit vlies bij ons het

net genoemd wordt. Deze strepen worden in

zwaarlijvige menschen niet zelden zeer groot,

iets, dat niet altijd van alle gevaar ontbloot is,

Zij declen ook aan het geheele net eenen vet

achtigen reuk mede.

$. 402. -"

Hiervan schijnt eene der nuttigheden van het net

aftehangen, eene nuttigheid, welke allen aan het

Zelve toekennen. Het houdt namelijk de ingewanden

T 4 glib
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glibberig, en bevordert op die wijze derzelver

gedurige beweging, welke het gemakkelijker

maakt. Dit schijnt mede het nut dier kleine zak

jes te zijn, waarin nu en dan het kolon (i) en

den endeldarm (k) vervat zijn (l). -

voorts belet dit deel het zamen groeijen van

de ingewanden met het buiksvlies, waardoor de

werking dier deelen gestoord zoude worden.

$ 463

Ook is het zoo onwaarschijnelijk niet, dat

behalve dit het net nog eene andere dubbelde

nuttigheid, welke men er aan heeft toegekend

bezitte (ll), en dat het dus de ontspanning der

ingewanden, waaraan het gehegt is, verligte, en

tevens eene wijkplaats is voor derzelver bloed,

wanneer zij ledig zijn. - - - -

(i) wALTER, Tab. II. m. m. m.

(k) BIDLoo, Anat. hum. corp. Tab. XXXIX. fig. 6. C.

C. C. D. D. D. - -

(l) Diergelijke aanhangsels heb ik voor eenigen tijd,

aan die oppervlakte eener niet zwangere, maar echter ge

baard hebbende baarmoeder, welke door het buikvlies be

kleed wordt, waargenomen.

(*) Zie chaussIER, in Memoir. de Vacadem. de Dijon

*784. Sem. II, pag. 95.

- - $ 404:
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$. 404.

Wanneer men evenwel op het geheel bijzon

maakfel van het eene zoo wel als van het andere

net, vooral echter dat van het kleine acht geeft,

komt het zoo onwaarschijnlijk niet voor, daar

deze deelen, buiten de opgenoemde nog eene an

dere nuttigheid hebben, die ons onbekend is, en

met behulp der vergelijkende ontleedkunde nader

moet onderzocht worden.

- - É:
- *
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ACHT- EN TWINTIGSTE AFDEELING,

o v E R

D z w ER KIN G D ER D AR MEN.

$. 405.

In het darmkanaal zelf waarvoor het net ge

fpannen is, en waarin wij ($. 362, 363.) de fpijs

pap of chymus zagen neerdalen, moet dezelve

verder zoo worden bearbeid, dat de chijl van de

drckstoffen wordt afgescheiden. Dit kanaal wordt

in twee voorname afdeelingen gesplitst, te weten

in de dunne en dikke darmcn. Wij zullen de

Werkingen dezer deelen, ieder afzonderlijk, be

fchouwen.

$. 406.

De dunne darmen (m) verdeelt men wederom

in drie deelen, in den twaalfvingerigen, den nuch

teren, of ledigen, en den kronkeldarm. - De

eerste ontving zijnen naam naar zijne lengte, zoo

als

(m) cHR. BERN. ALBINI, Specimen anatom. 'exhibens no

vam tenuium hominis inteftinorum defcriptionem. Lugd. Bats

1724, 8vo.
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als deze zich, ten naasten bij bepalen laat.

De nuchtere darm wordt dus genoemd, om

dat hij zich in een versch lijk meest ingeval

len en dus als het ware ledig vertoont, terwijl

de laatstgenoemde daarentegen, welke de langste

van allen is, en zijnen naam van zijne kronkels

ontleent, meer bol en eenigzins opgeblazen, ja

zelfs even als de dikke darmen hier en daar in

bobbels verdeeld is.

- $. 407. -

De rokken der dunne darmen zijn over het

geheel aan die der maag gelijk, waar van wij

( S. 354.) melding gemaakt hebben. - De bui

tenfte is een verlengfel van het darmfcheil. De

fpierachtige bestaat uit twee lagen spiervezelen,

te weten uit overlangfche, welke hier en daar

afgebroken zijn, en langs de uitwendige zijde

loopen, voornamelijk daar waar die zijde tegen

het darmfcheil gekeerd is, en uit inwendige, ring,

of fikkelvormige vezels, welke den doormeter

van het darmkanaal verkleinen, daar de eerste

het zelve korter maken. Van beiden hangt de

zoo levendige en langdurige prikkelbaarheid der

darmen af, waarvan wij elders gewag gemaakt

hebben ($. 3OO.)

De zenuwachtige rok bestaat uit een op een

gepakt celwijs-weeffel, en kan zeer gemakkelijk

voornamelijk door opblazen, in een eenigermate

fchuim
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schuimachtig weeffel ontbonden worden (n).

Door denzelven zijn de bloedvaten der darmen,

welke tot de darmfcheilsvaten behooren ( o ),

verspreid, en gelijken hier zeer fraai geteekende

boompjes (p). Deze rok geeft mede, even als

aan de maag, ook aan deze deelen derzelver

fraaiheid en fterkte.

De inwendige rok eindelijk verdient in de

dunne darmen meer dan in eenige andere ftreek

van het darmkanaal, in allen opzigte, den naam

van harigen of vlokkigen rok. Hij vormt te ge

lijk met de binnenwaartfche zijde van den vorigen

rok, hier en daar golfgewijze bogten en ruige

vouwen, welke in opgeblazen en gedroogde dar

men de gedaante der fcherpe zijde van een zeis

fen vertoonen, en dan de zaamgevouwene klapvlie

zen van K ER KR IN G1U s genoemd worden (q).

S. 408.

Met de zoo even genoemde haren, of vlok

Jes is de oppervlakte der dunne darmen als be

Zaaid.

9"? * * *terNr, Annet. Acad. Lib. II. Tab. Iv. fig. 1.2
(o) Eustachir, Tab. XXVII. fig 2. 4.

h (p) * * * * * * N 1, Disf: de arteriis et venis inteftinorum

"nis c. icon. colorib. diftina. Lugd. Bat. 1736. 4to--

4","t: Acad. Lib. III. Tab. 1. II. " 736, 4 -

( - * - en - •

€g.: :* R x R 1 N « 11, Spicilegium anatomicum, Tah. XIV:

- t



D E R D A R M E N. 3o 1

zaaid (r). L1 EB ER KU HN ( s) heeft het eerste

derzelver zeer fijn, vaatachtig maakfel, maauw

keuriger onderzogt. Zij gelijken wanneer er geene

gijl in de darmen is, naar flap neérhangende zak

jes, maar wanneer zij dien melk der darmen heb

ben opgeslorpt, veranderen zij van gedaante en

zien er bijna even als morieljes (phallum esculen

tum) uit.

$. 409.

Deze haren zijn aan derzelver grondstuk om

ringd met klierachtige blaasjes, welke voorname

lijk in den zenuwachtigen rok inhangen, en eene

zeer kleine opening in het darmkanaal hebben,

waardoor zij het flijm opgeven, waarmede dit

geheele kanaal bestreken is.

Men stelt meestal drie rangen dezer klieren,

te weten die, welke naar V ON BRUNN brunneri

aanfche genoemd worden, welke de grootste, van

elkander afgescheiden en meestal over dat ge

deelte van den twaalfvingerigen darm verspreid

zijn, het welk onmiddelijk aan den poortier der

mage grenst (t). Tot de tweede foort behooren

die,

(r) Lienenrunn, berekende dat er in den dunnen darm

van een volwassenen omtrend 5oo,ooo. aanwezig zijn.

(s) De fabrica et actione villorum inteftinorum tenuium ho

vinis. Lugd. Bat. 1745. 4to. -

(t) Jo. coNR. A BRUNN, Glaudulae duodeni, f: pancrea

fecundarium, fig. 1. Fef, 1715- 4te,
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die, welke PE YER het eerst ontdekt heeft, en

welke daarom naar hem genoemd zijn (u). De

ze zijn kleiner, digt in een gedrongen, en daar

geplaatst, waar de dunne darmen de klapvliezen

van het kolon raken. - De L I EB ER KU HN

sc HE eindelijk zijn de kleinste, waarvan men

wil dat elk haar of vlokje, er acht zoude heb

ben (v).

De verdeeling dezer flijmbronnen fchijnt ech

ter op geen zeer vasten grond te steunen. Want,

indien ik mij niet zeer sterk bedriege, behooren

de kliertjes zoo van v o NB R UNN als van PEY ER,

zoo als zij ten minste in de aangehaalde werken

worden afgebeeld, tot den zieken en bedorven

toestand dezer deelen. Meer dan eens toch heb

ik in zeer gezonde darmen van menschen van

allerlei jaren geen fpoor van deze paddestoelvor

mige, en doorboorde tepeltjes gevonden. Daar

entegen heb ik in zulke darmen, die met de

fpruw bezct waren, fomtijds bijna het geheele

kanaal, met ontelbare menigte dezer kliertjes,

dan eens van elkanderen afgescheiden, dan eens

bij eengepakt, bedekt gezien (w). Zoo dat ik

OVCT

*- -

e

(u) Jo. coNR. FEYER, De glandulis inteftinorum. Schafb.

1677. 8vo. :

(v) LIEBERKUHN, 1. c. pag. 17. Tab. IH.

(w) Deze fpruw der ingewanden geleek, als het
l eens



D E R D A R M E N. 3og

overtuigd ben dat men alleen die kleine, eenig

zins naar het geerftuitslag gelijkende, kliertjes.

voor de ware afscheidingswerktuigen des flijms.

hebbe te houden. Men kan dezelve, wanneer

men den harigen rok voorzigtig afneemt, ligt op

de keerzijde zien, terwijl zij anders moeijelijk

kunnen onderscheiden worden.

' S. 41o.

Dat er even als in de maag, zoo ook in

het darmkanaal gestadig een vocht druppelt, het

welk men daarom het darmvocht (fuccus entericus)

noemt, is , behalve door meer andere bewijs

gronden, genoegzaam door eene proef bewezen,

welke, voor zoo veel ik wete, PECHLINUS (x),

het eerste genomen heeft. In aard fchijnt dit

vocht niet veel van het maagsap te verschillen,

alhoewel een naauwkeurig onderzoek van hetzel

ve nog tot die vragen behoort, welke onze we

tenschap verlangt beantwoordt te zien. Ook dur

ve ik niets bepaalds vast te stellen, ten opzigte

van de hoeveelheid, waarin het wordt afgeschei

den.

eene eij het andere, die bobbeltjes, welke J. sHELDom,

in een werk, dat wij naderhand zullen aanhalen, Tab. R.

voor, met gijl gevulde, blaasjes hield.

(x) De purgantium medicamentorum facultatibus, pag. 5oge

Tab. IV, -

is -
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den. Mij komt ten minste voor, dat HA LL ER,

dezelve te rijkelijk op acht pond in vier - en twin

tig uren bepaald heeft. -

$ 411.

Voorts hebben de darmen ook nog dit met

de maag gemeen, dat zij even als deze gestadig

door eene, zelfs nog sterkere, beweging (y)

worden geschud. Deze beweging is het sterkste,

wanneer de brijachtige fpijspap dezelve doorgaat.

Op deze wijze wordt die pap, door eene gol

vende en kronkelende zamentrekking der dar

men, hier en daar, zachtjes gekneed , en van

den twaalfvingerigen naar de dikke darmen voort

gedreven. Alhoewel men toch hier geen terug

gaande worms beweging (motus antiperiftalticus) kan

ontkennen, waardoor dan het darmkanaal in eene

tegengestelde rigting wordt bewogen, is echter

deze , in een gezond mensch , veel zwakker,

dan de eerste, gefchiedt zeldzamer, en is ook zoo

langdurig niet.

. (y) BENJ. schwARTz, De - vomitu et motu intetinorum.

Lugd. Bat. 1745. 4to. n

JAc. FoELIx, De motu periftaltico inteflinorum. Trevir

I75Q• 4to

S- 41z,
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t. $ 412. - - - - --

Door deze, tot dus verre opgenoemde,

voornaame krachten, zoo wel de bewegende des

darmkanaals, als de oplossende en veranderende

der ligchaamssappen, welke wij zagen dat hier

en daar met de fpijspap gemengd worden, on

dergaat dezelve merkwaardige veranderingen.

Deze veranderingen komen grootendeels hier

op neêr, dat de fpijspap in den nuchteren darm

een dunner, meer gelijke, graauwe, eenigzins

zuur ruikende brij wordt, welke, zoodra zij den

kronkeldarm geraakt, in twee deelen wordt af

gescheiden, in de drekstoffen, die eene geele,

eenigzins naar het ligtbruin trekkende kleur (z),

Cit

(2) Boven ($. 387.) heb ik reeds gezegd, dat de gal

achtige kleur der drekstoffen van dat deel der gal moet

worden afgeleid, dat met dezelve wordt uitgeworpen. In

den nuchteren darm kan de gal, die nog gelijkmatig met

de fpijspap vermengd, en daardoor meer verspreid en ver

dund is, hare regte kleur nog niet doen bemerken. Maar,

wanneer zij door hare verdere werking op die pap, zel

ve in twee deelen verdeeld wordt, en dat gedeelte, het

welk uitgeloosd moet worden, zich met de neergeplofte

drekstoffen vereenigt , en op het nieuw als in een punt

wordt zamengedrongen , vertoont zij hare vorige kleur,

en deelt die aan de drekstoffen mede. , : r: ,

. Het is waar, c. F. wolfs, denkt anders over den oor

fprong dezer kleur bij de drekstoffen, (veeelijk.A: 1e:

V. " " ， frogst,
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en eenen walgelijken reuk hebben, en in de ware

chijl, die boven derzelver oppervlakte drijft, en

uit de spijspap uitgeperst, door middel der gal

er van afgescheiden, en geschikt is om door de

melkvaten te worden ingezogen. Ook daar zullen

wij haar in de volgende afdeeling vergezellen,

- - - - - hlaar

vropol. A. 1779. P. II. pag. 245.), daar hij van gedachte

is, dat er aan het einde van den nuchteren darm, eenen

nieuwen voorraad van gal bij de drekstoffen komt, en

wel, zoo als hij zegt, door uit de galblaas uittewafemen,

en van daar in den darm, en tot de deelen, die hy bevat,

doortedringen, terwijl deze gal misschien verschilt van die,

welke uit de gemeene galbuis vloeit, ten minste niet

met de drekstoffen vermengd wordt, zoo als deze met de

fpijspap; daar zij tot den aarsdarm toe hare eigene kleur

behoudt, en dus ware gal blijft.

Maar, behalve dat de oorzaak, waarom deze kleur

niet eer kan waargenomen worden, voor dat en de fpijs

pap en de gal ontleed zijn, ligt te vinden is, komt het

mij twijfelachtig voor, of de gal in een levendig, gezond

mensch, ooit uit de galblaas uitwafemen, en zoo in den

naburigen darm dringen kan. Ik heb ten minsten in ver

fche en nog fchier warme lijken, de naburige darmen ge

noegzaam niet door de gal aangedaan gevonden ; terwijl

die zelfde darmen, vele uren, ja zelfs dagen na den dood,

in een zeer grooten omtrek zeer sterk van de gal gekleurd

waren; dewijl dan de doode en werkeloze galblaas, de gal

die zij bevatte, moeijelijk inhield, deze dus door derzelver

vliezen, in eene ruimere mate, doorzweette, en de na,

burige streken aandeed.
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maar nu eerst zien, wat weg de drekstoffen ver

der hebben af te leggen.

$. 413. »

Deze dan moeten, na door den kronkeldarms

een langen weg te hebben afgelegd, en daar

door, meer en meer, verdikt te zijn geworden

door het klapvlies van het kolon, en zoo in de

dikke darmen dringen. Ten dien einde wordt dit

gedeelte van den kronkeldarm door zeer veel flijm

glibberig gehouden, op dat dus de drekstoffen met

minder moeite door het genoemde klapvlies zou

den kunnen neérvallen. -

$. 414.

Het klapvlies van het kolon (a), of, zoo als

het niet ten onregte, naar den waren uitvinder kon

genoemd worden, het klapvlies van FALLOPIUS (b),

is.

(a) HALLER, De valvula coli. Gott. 1742.

Ook in zijne Oper. min. Tom. I. pag. 58o. volg.

Jo. MIcH. RöDERER, De valvula coli. Arg. 1768. 4to.

(b) Zeer bekend zijn de uit een loopende gevoelens der

Schrijveren over den waren uitvinder van dit klapvlies,

welke des begeerigen vinden kunnen bij HALLER, Elem

Phyf. Tom. VII. Part I. pag. 142. -

Intusschen weet ik zeer zeker, dat hetzelve, lang

voor de tijden, waaraan men gewonelijk deze uitvinding

toekent, aan den grooten FALLoFIUs, die zich zoo on

V 2 sterfej
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is een klein verlengsel van den kronkeldarm, die

in den dikken darm, welke hem omvat 2 indringt

De buitenste lippen van dit verlengfel, worden

door eene verder uitstekende vouw van den dik

kendarm geformeerd, en wel zoo, dat hier niet

alleen, zoo als zulks bij andere diergelijke vou

wen plaats heeft (d), de inwendige en Zen"W

achtige

sterfelijk aan de ontleedkunde des menschelijke ligchaams
heeft verdiend gemaakt, bekend is geweest- In de boe

kerij onzer Akademie is een onuitgegeven handfchrift van

hem, 't welk, behalve meer andere dingen, ook zijn.”

ontleedkundige beschrijving van eenen aaP bevat, en waar

in hij, bij gelegenheid eener openbare les te Padua den

2 Februarij 1553 gehouden, het maakfel en nut van dit

klapvlies met de volgende woorden verklaart. Het nut van

den blinden darm bij de apen befaat hierin, dat de feijs niet

weer naar boven klimt, als zij voorover gebogen gaan. Dat

zulks wezenlijk het nut van dit deel is, zien wij hieruit, dat,

wanneer men water in den endeldarm fpuit, of er in blaast, hés

wel tot den blinden darm, maar echter niet verder dan de

dikke darmen komt. Spuit men het van boven in, dan loopt het

er vrij door. De reden hiervan is deze. Bij de inplanting

van den kronkeldarm zijn zeven vouwen, welke bij 't opblazen,

of opvullen, gedrukt worden, even als zulks in het hart ge

Jchiedt, en die dus allen teruggang beletten. Waar van daan heb

•ct komt, dat in een mensch geen klifteer kan doordringen en

uitg traat, worden, ten zij de darmen, uit hoofde eener zie"

kelijke gefteldheid, zwak zijn. -

(*) *, s, ALBINus, geeft in zijne Annot, acad, Lib, III"

- *- - - Tah:
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achtige rok er toe bijdragen, maar ook eenige

vezels van den fpierachtigen, Hierdoor is deszelfs

werking dubbeld, eensdeels belet het de te vroe

ge doorgang der drekstoffen in de dikke darmen,

anderdeels derZelver terugtogt naar de dunne,

$ 415.

De dikke darm, welke men mede, even als

de dunne, in drie deelen verdeelt, begint met den

blinden darm, waaraan het wormsgewijze verleng

fel, een deeltje, waarvan de dienst bij den vol

wassen mensch twijfelachtig is (e), aanhangt,

en vertoont over het geheel eenen zeer ruimen boe

, zem, zoodat de drek er langzamerhand in verga

derd, en voor eene geschikte gelegenheid ter ont

lasting bewaard kan blijven. -

w - S. 416.

De dikke darm gaat in ruimte en dikte zij

ner

Tab. V. fig. 1. de afbeelding van een ongeschonden vers

klapvlies. -

sANToRINUs, Tab. pofth. XIV. fig. 1. 2., zoo als het

opgeblazen en verdroogd zich opdoet. -

(e) LIEBERKüHN, De valvula coli, et ufu procesfus ver

micularis. Lugd. Bat. 1739. 4to. »

JoAcH. vosse, De inteftino coeco ejusque appendice vers

Uniformi, Götting. 1749.400.

- V ,
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ner rokken den dunnen te boven. De spierach

tige rok heeft ook vooral dit bijzonders, dat des

zelfs overlangfche vezels, indien men die van het

uiterste einde des endeldarms uitzondert, zich

vereenigen in de drie zoogenaamde banden van

het kolon (f), en dus dezen darm in halvemaans

gewijze bobbels verdeelen. De binnenste rok heeft

zulke fraaije vlokken niet, als die der dunne dar

men, maar gelijkt meer naar den vlokkigen rok

der mage. - -

S. 417.

De wormbeweging schijnt in de dikke dar

men, geringer, dan in de dunne te zijn. Daar

entegen is de werking van de werktuigen der

ademhaling op dezelve grooter, dewijl het geheele

kolon er onmiddelijk onder ligt.

$. 418.

Zoo worden dan de in de dikke darmen be

vatte drekstoffen langzaam voortgestuwd, tot dat

zij eindelijk in den aars- of endeldarm geraken,

waar zij door hunne prikkeling ons ter ontlasting,

nopen en dringen. Deze ontlasting wordt zoo

door het gebrek der overdwarsche vouwen, als

door de groote hoeveelheid flijm, welke dit on

derste gedeelte der ingewanden van binnen glib

berig houdt, bevordert, - * -

(f) zusTAeHII, Tab. x fig. 2, 4, 5.
\ * * S. 419.

A
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w

$. 419. - -

De ontlasting wordt voornamelijk door de

- sterke perfing van de buiksspieren en het middelrif

te weeg gebragt, waardoor de tegenstand van het

ftuitbeentje en van de beide fluitspieren van den

aars, waarvan de inwendige een groote bundel

van kringvormige vezels, de buitenste een ware

huidfpier is, overwonnen. Hierna, trekt, bij de

vermindering der perfing, voornamelijk de optrek

kende fpier van den aars denzelven te rug, en

de fluitspieren fluiten hem (g),

(g) Deze deelen, uit beide kunne genomen zijn af,

, gebeeld bij saNToaINI, Tab. pofth. XVI. XVII,

*
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NEGEN- EN TwINTIGSTE AFDEELING,

0 V E R S

DE W RRK IN G DER OPSL 0 RP EN DE

v AT EN (h). e

$ 420.

Dat de chijl, welken wij in de kronkeldarm be

vrijd zagen van de drekstoffen, uit velerleije voch

ten is zamengesteld, is uit het reeds gezegde ge

noegzaam gebleken. Ook fchijnt het buiten eeni

gen twijfel te zijn, dat de groote hoevcelheid van

ligchaamssappen, zoo als het maagsap, alvleesch

fap, darmvocht, de gal enz., die wij met de fpijs

pap zagen vermengen, over het geheel die bestand

deelen der chijl te boven gaat, welke de fpijzen

zelve afleveren; fchoon het even zeer waar is, dat

van de hoeveelheid der gemelde vochten moeijelijk

eene bepaalde en zekere berekening kan opgemaakt

worden. Hieruit kan men het ook oplossen, hoe

- - dat

(h) Bij söMMERINc, De morbis vaforum ahforbentium cor

poris humani. Frcf. 1795. 8vo. vindt men een zeer breed

voerig register der Schrijvers, die over dit hoofdstuk ges

fchreven hebben. -
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dat de meest verschillende spijzen echter in eene,

aan zich zelve fteeds gelijkende, eenfoortige, en

met de dierlijke natuur zoo zeer overeenkomende

melkachtige chijl kunnen veranderd worden.

S. 42I. -

De wegen, welke de chijl door moet, voor

dat zij met het bloed vermengd worde , 't welk

hare eigenlijke bestemming is, maken een ge

deelte uit van het opslorpende-vaatengestel, waar

van wij tot hier toe, niet dan in het voorbijgaan

gewag gemaakt hebben, maar nu meer in het

bijzonder moeten handelen. Hetzelve bestaat uit

vier deelen, te weten, de melk- en waterade

ren, de zaanngerolde klieren, en de chijlbuis

(ductus thoracicus), van welke alle wij nu afzon

derlijk het een en ander moeten aanmerken.

- $ 422.

Wat den oorsprong der melkaderen uit de

darmen aangaat, is er bijna geen twijfel aan

dat die , bij de haren of vlokjes van derzel

ver inwendigen rok moet te huis gebragt worden;

maar men is nog in 't onzekere of die onmiddelijk

uit die haartjes ontstaan, dan of zij door tus

fchenkomst van een celwijs- weeffel, met dezelve

alleen eene middelijke gemeenschap hebben. Tot

nog toe heeft het mij niet mogen gebeuren de

uiterste worteltjes dier vaatjes tot aan de ge

v 5 noemde
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noemde haartjes toe zoo duidelijk, na te gaan,

dat mij daardoor de onmiddelijke band tusschen

die deelen bleek. Integendeel fcheen het mij toe

als of die vaatjes hier en daar uit de darmen ter

ftond, als vrij groote ftammetjes, uitschieten. En,

indien men hier eene gisfing mag maken fchijnt

het dat zij uit het celwijs- weeffel der naburige

ftreken, de chijl, door middel dier haartjes op

florpen. Dit ten minste zoude ik zeggen meer

dan eens in katjes te hebben waargenomen, wel

ke ik, in navolging der vermaarde proef van

1. Is T ER (i), een of twee uren, voor dat ik ze

levend ontleedde, indigo in had gegeven.

$ 423. -

De stammetjes, waarvan wij zoo even spra

ken, loopen meestal eerst ter lengte van eenige

duimen, langs de oppervlakte des darmkanaals

zelve, en wel onder den uitwendigen rok, ja

beschrijven ook wel verscheiden bogten en kron

kels, voor dat zij in het darmfcheil uitloopen.

$ 424.

Gedurende hunnen loop door het darmscheil

gaan zij hier en daar in de darmfcheilsklieren

over, waarvan men eene dubbelde rij kan tellen

De

- (t) Phil. Trawad. No. 143, vergeleken met No. 27s,
*.
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De eene is in de nabuurschap van den darm, en

vertoont kleine, van elkander afgescheidene, kliert

jes, die de gedaante van boontjes hebben. De

andere 1ij is nader bij de algemeene vergaderbak

der chijl, en bestaat uit grootere, op een gepak

te klieren,

$ 425.

De eene zoo wel als de andere fchijnen niets

anders te zijn, dan digt in een gedrongen knop

jes van melkaderen, die met een oneindig getal

bloedvaatjes doorweven zijn (k), en de door

ftraling der chijl vertragen, mogelijk wel, op dat

dezelve door die vertraging zoo veel te beter,

door en door den dierlijken aard onzer vochten

gelijk gemaakt, en dus als het ware, rijp wor

de, voordat zij in de chijlbuis over gaat, en

van daar in het bloed vloeit.

S. 426.

Men heeft het als eene vraag voorgesteld,

of ook de dikke darmen melkaderen bezitten,

en dit uit het vermogen van voedende, dronken

makende, of ook met eenige bepaalde bijzondere

geneeskracht begaafde, klijfteren, gezocht te be

wijzen, als mede daaruit, dat de drekstoffen har

der

(k) BoERHAAvII et RUYscHII, De ftruäura glandularus,

Opusculum, pag. 81. Lugd. Bat. 1722, 470.
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der en drooger worden, naarmate zij langer in

het darmkanaal vertoeven. Hoewel nu deze gron

den, in geenen deele bewijzen, dat er nog eene

ware chijl uit de drekstoffen wordt opgeslorpt,

nadat zij het klapvlies van F A LL o P 1 Us door

zijn, wordt echter deze gedachte daardoor ver

der bevestigd, dat, zoo als de beschouwing dier

deelen zelve reeds lang buiten allen kijf heeft ge

fteld, de dikke darmen vol watervaten zijn (l),

welke over het geheel een maakfel , en eene

werkzaamheid met de melkaderen hebben, zoo

dat zelf de melkaderen van het darmfcheil, wan

neer de darmen geene chijl bevatten, alsdan in

tusschen den waterachtigen wafem dier deelen

opflorpen (m).

Dat echter de dikke darmen uit hunnen aard

ter opslorping der chijl niet gefchikt zijn, maakt

ons voornamelijk het maakfel van derzelver in

wendigen rok duidelijk, het welk van dat des

harigen roks der dunne darmen zeer verschilt.

$. 427.

Er is nog eene andere, gewigtiger vraag,

waarvan de oplossing zoo gemakkelijk niet is.

Zij is deze, of al de chijl, welke in de dunne

darmen wordt opgeslorpt, alleen langs den eeni

gen, openbaar bekenden Weg, door de melkade

r
(l) MAscAGNI, Tab. XVI. - er),

(m) NuckII De inventie novir ep, anatomica p. 146. |fq,

n

A
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ren en de chijlbuis naar het bloed wordt gebragt,

dan of er ook nog geheime wegen zijn , langs

welke zij in den bloedstroom kan insluipen, en

zoo ja, hoedanige die dan zijn? - - - -

Zeker moet men bekennen, dat de redenen, -

waarmede men die bijzondere opslorping der chijt

door de bloedaderen zelve heeft getracht te be

wijzen, juist niet zeer zeker zijn. Zoo is, het

gene RUY sc H. beweerde, dat de darmfcheilsklie

ren, met den ouderdom verhard, en zamenge

trokken worden , zool dat zij hare werkzaamhe

den niet meer kunnen verrigten, reeds voorlang

wederlegd, en veel meer uitgemaakt zeker, dat

zelfs andere kwalen dier klieren, zoo als opzwel

lingen, enz. ten onregte onder de verstoppingen

worden gerangschikt (mm), daar zij meestal door

straling genoeg overlaten, en het kwikzilver ge

redelijk opnemen, en doorlaten. '' -

En wat het bekende verschijnsel aangaat,

waarin wij zien dat laauw water in de werkeloo

ze darmfcheilsklieren ingespoten, in het darmka

naal overgaat, dit komt mij voor zeer weinig,

ten opzigte der werking van een levend ligchaam

te bewijzen. Nog minder bewijst, zoo mij dunkt de

buis, welke LIEBER Kü HN, ter betooging van dit

gevoelen heeft uitgevonden. Ook schijnt het nog

ar CGIk

(mm) JAc. RezIA, Specim. obferv. anatom, et patholog. Pres

t8, Ficini 1784 8vo, - -

-

\
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een nader onderzoek, en eene nadere bevestiging

te vereischen, wat men aangaande de dadelijke

ontdekking van chijl in de darmfcheilsbloedaderen,

verhaalt (n), zoo dat ik voorts nog niet over

tuigd ben, dat deze aderen iets anders dan sterk

gewaterstofd bloed voeren, hetwelk ter afscheiding

van de gal gefchikt is (o).

$. 428.

(n) wERNER en FELLER, t. a. p. pag. 12. volg.

(o) Ik ben aan den beroemden c ALD ANrUs, de ken

mis aan eene zeer fraaije proef verschuldigd, welke, op

het eerste gezigt, voor de geheime wegen der chijl fchijnt

te pleiten. Men legt een lam, of bok een dubbelden

band, een om de ader, welke bij deze dieren de plaats

van den ondersleutelbeensader inneemt, een anderen

welken men zeer sterk aanhaalt, aan den oorsprong van

het darmfcheil, bij de lendenen. Dan ziet men de melkade

ren, en watervaten, welke tusschen deze beide banden,

gelegen zijn, gelijk ook die, welke van de onderste le

dematen herwaarts opklimmen. Dan zwellen ook, op het

eerste oogenblik, de melkaderen in het darmfcheil zelf,

tusschen den band, en den darm, op; maar kort daarop

worden zij op nieuw ledig, verdwijnen, en onttrekken

zich geheel aan het gezigt. -

Ik, voor mij, meene echter niet dat dit vreemd ver

fchijnsel niet zo zeer van het heimelijk wegvloeijen der chij!

uit de melk - in de naburige bloedaderen afhangt, maar veel

eer daaruit moet worden afgeleid, dat de gemelde melkade

ren, onder die omstandigheden, in weerwil hunner klap

vliezen de chijl, die zij bevatten, door eene teruggaande

beweging op nieuw in de darmen hebben laten vloeijen

Men

A
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S. 428.

De uiterste stammen van de melkaderen, loo

pen met meer andere, die hun zeer gelijken,

en uit de zamenvloeijing der watervaten ont

staan (p), in de gemeene vergaderplaats, de

chijlbak (cyfierna chyli) uit, zijnde dit de naam,

met welke men het onderste en ruimste gedeelte

van de chijlbuis, of de buis van PEco UET ge

wonelijk, ter onderscheiding van het overig ge

deelte, benoemd. -

S. 429.

De chijlbuis (q) zelf, is een vliezig, dun,

echter vrij sterk kanaal, dat min of meer in zijn?

loop kronkelt, en waarin men vele verwonder

lijke fpelingen der natuur, ten opzigte van rig

ting,

Men kan dit onderwerp breedvoeriger behandeld vinden,

ln : - -

2. NATH. GoTTL. schRegERI, Fragmenta anatomica ee

phyfiologica, Fafc. I. pag. 26. Lipf. 1791. 4to.

FLOR, cALDANI, in Reflesftoni fopra alcuni punti di un

nuovo fiftema de vaft asforbenti, etc. pag. 58. Pad. 1792. 3vo.

(p) scHELDoN. t. a. p. Tab. V.

, (q) HALLERr, Olfervationes de duttu thoracico in theatre

Gottingenft fattae. Gotting. 1741. 4to. -

2. s. ALBINT, Tabula vafis chyliferi. Lugd. Bat. 1757.

groot fol. - -

MAscaGNI, Tab. XIX,
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ting, en verdeeling, waarneemt (r). Zij is van

fpiervezels, zoo wel als van zenuwen ontbloot,

heeft hier en daar klapvliezen, en kromt zich

omtrent bij den ondersten halswervel, en na dat zij

de onderfleutelbeensader voorbij is, weder naar

den zelven toe (s), en plant er zich in. Ter

plaatse der inplanting zelve, is zij met een klap

vlies van een bijzondermaakfel voorzien.

$ 430.

De krachten, welke de chijl zoo wel in de

melkaderen, als chijlbuis voortstuwen, moet men

wel voornamelijk aan de zamentrekkingskracht de

zer vaten zelve, maar ook aan de klapvliezen, de

perfing der volgende chijl, en de klopping der na

burige flagaderen toeschrijven

$. 431.

Het klapvlies, hetwelk wij gezeid hebben dat

voor de bovenste monding van de chijlbuis gefpan

nen is, dient zeer denkelijk, niet zoo zeer om

het bloed te beletten in deze buis intedringen,

als wel om den loop van de chijl in de ader te

-- - mati

(r) Jo. cHRPH. BoHLII, Viae latteae c. h. hiftoria naturalist

Regiom. 1741. 4to. - *. -

s AB AT 1ER, in Mém, de l'acad. des fc. de Paris. Ag

178o.

(s) HALLERI, Opera minora, Vol. I, Tab. XII,

+
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matigen, en dezelve er alleen, droppelsgewijze

in te doen vloeijen. Hier door is er voor ge

zorgd, dat er nooit eene te groote hoeveelheid

nieuwe chijl in het bloed kome, welke de inwen

dige oppervlakte des harten te heviger dan noo

dig is zoude kunnen prikkelen, en moeijelijker

met het bloed vermengd worden. De nieuwe chijl

toch, bestaat uit zeer vreemdaardige bestanddee

len, welke niet alleen door de melkaderen uit

de eerste wegen, maar uit het geheele overige

ligchaam door de watervaten worden aangevoerd.

- S. 432. * . .

Immers die watervaten, of wateraderen (t) zelve,

welke het derde gedeelte van het opslorpende vaat

gestel ($. 421.) uitmaken, zijn over het geheel,

in maaksel en werking, gelijk aan de melkade

ren. Zij zijn echter veel meer, en misschien wel

over het geheele ligchaam verspreid (u). Zij ont

ftaan echter voornamelijk uit de uitwendige be

kleed

(t) Vergelijk behalve reeds aangehaalde, of nog aan,

te halen Schrijvers Jo. * R. M Eck eL, De vafis lymphaticis

glandulisque conglobatis. Berol. 1757. 4to. *

ALEx, MoNRo, (de Zoon) De venis lymphaticis valvulofts

Berol. 1757. 8vo. . . . . . ' . . . . .

... (u), w. HUNTER's, Medical Commentarier, Patt. I, pag.

5. volg. -

X
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A

kleedfelen, uit de keel, de flokdarm, (S. 33c.)

voorts uit de borst- en buiksvliezen, en uit de

ingewanden, die in de borst- en buiksholte gele

gen zijn (y).

$ 433.

Ook fchijnen zij op dezelfde wijze te ont

ftaan, als wij wegens den oorsprong der melka

deren uit de ingewanden aanmerkten, zoo dat elk

worteltje van een watervat , uit het celwijs

weeffel, even als uit zijn grond, de daarin ver

vatte wafem opslorpt, en verder voortstuwt.

$ 434.

In hunnen loop worden zij hier en daar door

klapvliezen, welke twee aan twee geplaatst zijn ,

afgeperkt. Hier en daar loopen zij ook in za

mengerolde klieren, de naburigen vereenigen zich

door inmondingen, en, die de oppervlakte van

fommige ingewanden, bij voorb., de longen, de

lever enz. bedekken vormen zeer fraaije I1CtUCI1,

$. 435.

Hunne werking wordt, behalve door dat 't

welk reeds uit 't te voren gezegde blijkt, voor

l n?lInC

(v) MAscAGNI, Tab. I. II. III.

Jo. GoTTL. HAASE, De vafis cutis et inte/tinorum abfop

hentibus, etc. Tab. I. Lipf. 1786, fol.
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namelijk nog door hunne groote sterkte zelve,

gepaard met de dunheid der rokken bevorderd ,

welke tevens de oorzaak is, dat zij in de ont

leedkundige opfpuitingen zulke zware kolommen

kwik weërftand kunnen bieden, voorts voorname

lijk in de ledematen door de spierbeweging, die

ze in alle rigtingen drukt en perst, en ZOO derZel

ver veérkracht fterk vermeerdert.

$. 436.

Derzelver voornaamste werking, bestaat hier

in dat zij uit velerlei vloeistoffen, welke derzelver

worteltjes besproeijen, eenige deelen spoediger,

andere trager opzuigen , ja zelfs fommige de

voorkeur geven, terwijl zij andere wederom te

rug stooten. Deze werking hangt van de bijzon

dere wijziging hunner levenskracht af, welke de

fcherpzinnige BRU G MANS (w) aan een bijzonder

of eigen leven meent te moeten toeschrijven.

S. 437. -

Wat de uiteinden dezer watervaten aangaat,

is het zeker, dat derzelver grootste gedeelte in

de chijlbuis zamenvloeijen. Hiervan moet men

alleen de watervaten van den regterarm, de reg

ter

(w) c. G. oNTYo, (praef s. J. BRUGMANs,) De caufa'

abforbtionis per vafa lymphatica, pag. 45. Lugd. Bat. 1795
3vo, - we -

X 2
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ter zijde van den hals, en de regter long, als

mede, die uit dezelfde zijde van het middelrif,

en van de lever ontstaan, uitzonderen ; deze

toch loopen niet in den chijlbuis, maar in de reg

ter ondersleutelbeensader over (w).

$ 438.

Daar nu de watervaten wijd en zijd bijna over

het geheele ligchaam verspreid zijn, en voorna

melijk daar een groot deel dezer vaatjes uit de

uitwendige oppervlakte des ligchaams de vloei

ftoffen, welke daar worden aangebragt, kan op

florpen, blijkt het van zelfs van hoe onderscheiden

aard die ras opgeslorpte vloeistof zijn moet. Ook

bevestigt een naauwkeuriger onderzoek, bij de

lijken, deze verscheidenheid, daar bij voorb. het

vocht, dat in de opflorpende vaten van de lever

of de milt bevat is, anders wordt bevordert, dan

dat zich in de vaten, Welke tot de baarmoeder

behooren, bevindt.

$ 439.

Immers, wanneer wij al die, zoo zeer ver

fchillende stoffen daar laten, welke in verschei

dene ziekten door de watervaten worden opge

nomen, en alleen de voornaamste der vloeistof

A fen

(*) SABATIER et MAscAGN1, t. a. p.
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fen opfommen, die zij in den gezonden toestand

oplorpen, dan behoort hiertoe, behalve de chijl

zelve, zoo dra zij in de dunne darmen van de

drekstoffen gescheiden is, voor eerst de wafem,

welke de zoogenoemde holligheden van het lig

chaam bevordert, voornamelijk die , welke de

keel bevochtigt, voorts ook die , welke in het

geheele celwijsweefsel bevat is, en het vet, dat

in het gemelde weeffel hangt, verder de fijnere

deelen dier afgescheidene vochten, welke eeni

gen tijd in bijzondere blazen vertoeven, en

eindelijk een niet gering gedeelte dier vloeistoffen,

welke aan de uitwendige bekleedfelen worden

aangebragt.

$ 440.

Ja de vaste ligchaamsdeelen zelve, vergaan

ongevoelig, wanneer zij die diensten, welke de

natuur van haar vordert, niet meer verrigten,

en worden insgelijks door de watervaten opge

florpt. Als een voorbeeld van deze opflorping,

zij het genoeg de borstklier op te noemen, wel

ke reeds bij kinderen grootendeels ingezogen is,

en de tandkassen, die na dat de tanden zijn

uitgevallen, verdwijnen. Ook moet ik hier van

de gedurige veranderingen van het beengestel ge

wagen, welke door de langzame hernieuwing der

X 3 been
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beenderen ontstaan, en waarover ik, elders, op

zettelijk gehandeld heb (y).

$ 441.

Uit dit alles valt het gemakkelijk te begrij

pen, dat er bijzondere hulpmiddelen noodig wa

ren om die zoo zeer ongelijksoortige vloeistof te

mengen en gelijk te maken , daar zij eensdeels

uit zoo verschillende deelen bestaat, en er ander

deels in den gezonden ftaat niets ongekookt, of

vreemdaardigs met het bloed behoort vermengd

te worden.

$ 442.

Dit schijnt dan ook wel de voornaamste dienst

te zijn, dien de zaamgerolde klieren, welke het vier

de deel van het opslorpende vaatgestel uitmaken,

bewijzen. In dezelve worden toch alle die zoo

verschillende vochten, voornamelijk die door de

huid zijn opgenomen, door eene langzamere be

weging, een ftilstaan, en misschien wel door dat

er zich hier een nieuw vocht uit de flagadertjes

in mengt, meer en meer aan de dierlijke natuur

gelijk gemaakt. Ook wordt hier door tevens voor

ge

(y) Decade I. collectionis craniorum diverfarum gentium

{lluftratae, pag. 27. -
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e

gekomen, dat er geene raauwe vochten (z) te

onpas met het bloed gemengd worden, welke

voor zeker schadelijke prikkels voor het hart zou

den wezen.

$ 443.

Voor het overige zijn deze klieren bijna o

ver het geheele ligchaam verspreid (a), hier en

daar, zoo als in de liezen, en onder de ok

felen op eengepakt, en over het algemeen zeer

gelijk aan de darmfcheilsklieren, daar zij, even

* als

(z) Wanneer wij de omwegen wel nagaan, welke de

natuur inflaat, om de opgeslorpte fappen te bewerken

en te asfimileren, alvorens zij bij den bloedstroom gemengd

worden, en van den anderen kant, om de vreselijke toe

vallen, hartkloppingen, ftuipen, enz. denken, welke op

het infpuiten zelfs van de kleinste hoeveelheid van een

anderzins fchadeloos vocht in het bloed door middel der

zoogenaamde heelkunstige infpuiting (chirurgiae infuforiae)

komt het mij meer en meer overtuigend zeker voor, dat

de bloedaderen hoegenaamd geen ander vocht, dan alleen

bloed, inzuigen, het welk laatste in de oprigting fommi

ger deelen, en in de werking der moederkoek plaats .

heeft, en dat die opslorpingen, welke HALLER, (De c. h.

functionibus Vol. I. pag. 281. feq.) aan bloedaderen toe

fchrijft aan het watervaatgestel moet worden toegeschreven.

(a) NUCK, Adenographia curiofa, Lugd. Bat. 1696. 8vo.

X 4
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als die, grootendeels, uit zaamgerolde waterva

ten bestaan, even als die, van een groot aantal

bloedvaten voorzien zijn, en zeer ligt in de zelf

de ziekelijke gesteldheid vallen. -

* . -

-

e?
*--*.*
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DERTIGSTE AFDEEL ING,

o V E R

DE B L O E D M A K IN G.

$ 444

Naauwelijks behoeft het eenige herinnering, dat

het woord bloedmaking hier in den zin genomen

wordt van de gelijkmaking der chijl met het

bloed, en der herstelling van het gedurig verlies,

dat het laatste lijdt door middel van het eerste.

$ 445.

Daarop komt toch de verdeeling van alle de

vochten, die ons ligchaam bevat, in drie klas

fen, als in raauwe, in bloed, en in afgescheidene

vochten, neér, dat hier de bloedstroom in het

midden staat, waarvan gedurende deszelfs gehee

len loop, de laatste worden afgeleid, maar waar

heen van den anderen kant door de ontelbare bui

zen van het opslorpende vaatgestel, een daaraan

gelijke en gedurige toevoer, zoo wel van chijl als

van door de watervaten opgenomene vloeistoffen,

plaats heeft , , - :

x 5 S. 446.
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$ 446.

Maar dewijl het bloed, eene zoo geheel ei

genaardig, en in zijne foort cenig vocht is, en

zoo, als er zelfs geen ander in de natuur be

staat, valt het niet moeijelijk te begrijpen, dat er

vele hulpmiddelen noodig zijn, om die ongelijk

foortige vreemde vochten, welke uit de chijfbuis

in het bloed komen, met het zelve te vermen

gen, en aan hetzelve gelijk te maken.

$ 447.

Vooreerst schijnen hier toe die omwegen veel

toe te brengen, waarvan wij reeds meer dan eens

gesproken hebben, en welke de melk en water

aderen in hunnen loop maken, gelijk, bij voorb..,

in de darmfcheils- en andere watervaatsklieren,

en waardoor de chijl en andere waterachtige

vochten meer en meer verdierlijkt en met de ei

genfchappen van ligchaamsfappen, als het ware,

besmet worden.

S. 448.

Voorts moet men mede bedenken, dat een

groot gedeelte dier lympha, welke met de chijl

uit de darmen vermengd, in de linker onder

fleutelbeensader vloeit, grootendeels uit de bin

nenfte deelen der ingewanden en andere zachte

ligchaamsdeelen opgepompt, te voren uit het

bloed afgescheiden, en dierhalve geheel en al

- - reeds
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reeds dierlijk is, en zonder twijfel zeer ligt we

der met de bloedmassa vermengd wordt, waar

door zij alleen terug keerd. *,

-

*,

$ 449.

Hier bij komt nog de trage en druppelende

overgang van de chijl in den bloedstroom, waar

van wij reeds te voren fpraken, daar dezelve niet

dan bij enkele druppels door het laatste klapvlies

van de chijlbuis in de ondersleutelbeensader valt,

zoodat die geringe hoeveelheid te meer met het

bloed kan vermengd worden.

$ 450. -

Maar ook het inwendig maakfel des harten

zelfs fchijnt hier het zijne toe te brengen, en

de, nieuwelings met chijl bezwangerde bloed

ftroom, door de werking der tepelvormige fpie

ren, welke zich in de hartekamers bevinden ge

fchud en eenigzins gekneed te worden.

$ 451.

Dat ook de longen, welke mede het bloed,

wanneer het pas chijl heeft opgenomen, ontvan

gen, en de werking der ademhaling een groot

deel hebben aan de gelijkmaking der chijl, is ge

makkelijk te begrijpen, wanneer men het zoo sterk

Vaatrijk maakfel dezer ingewanden ($ 140.) en

- - der"

•
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derzelver onophoudelijke en gelijkmatige beweging,

gedurende de ademhaling, in aanmerking neemt.

S. 452.

Voor het overige wordt de bloedmaking door

den eigenlijken omloop des bloeds door het ge

heele ligchaam zelf, en door die hulpmidde

len, welke dezen omloop bevorderen, bij voorb..,

door de spierbeweging enz., ten einde gebragt.

S 453.

Alhoewel er nu zoo vele en zoo verfcheidene

hulpmiddelen zijn, waardoor de vereeniging der

chijl met het bloed bevorderd wordt, en de chijl

zelve ten opzigte harer bestanddeelen eenige over

eenkomst met het bloed fchijnt te hebben , be

weert men echter gemeenelijk, dat er vele uren

verloopen moeten, eer de chijl hare melkkleur

verliest, en geheel en al aan het bloed is gelijk

gemaakt. Behalven meer andere gronden, welke

men ter betooging van deze meening bijbrengt,

gebruikt men ook veelal het volgende, dat uit

de ziekte- kunde ontleend is, en hierin bestaat

dat men dikwijls, bij het aderlaten, geheele uren

na den maaltijd, echte chijl uit de wonde heeft

zien vloeijen. Ik heb wel is waar, zelf dit ver

fchijnsel wel eens waargenomen, maar zag dan

tevens maar al te duidelijk, dat het bloed eene

zoogenaamde neiging tot ontsteeking had, welke
- 1

p voor

€ ,
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voor de gelijkmaking der chijl nadeelig is, waar

om ik dan ook bij mij zelven overtuigd ben, dat

men uit deze Waarneming geen gevolg voor den

gezonden ftaat kan trekken, waarbij zich nogtans

de natuurkunde alleen bepaalt.
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"

EEN- EN DERTIGSTE AFDEELING,

-

O V E R

ID IE V O E ID I N G.

$ 454.

Behalve die werkzaamheid des bloeds, welke

wij elders onderzocht hebben, de verspreiding

van de zuurstof door het geheele ligchaam, en de

te rug voering van de koolstof, komen deszelfs

voornaamste, en grootste werkzaamheden daarop

neêr, dat het de ligchaams voeding, en, den

eigenlijk dus genoemde, afscheidings werktuigen,

die vochten levert, welke zij er van afkleinzen.

Deze beide diensten, welke het bloed in de dier

lijke huishouding bewijst moeten wij nu beschou
wen, en wel voor eerst de voeding. e

$ 455.

De voeding is het hoogste voorregt, dat de

natuur aan alle bewerktuigde ligchamen, tot een

toe verleend heeft, boven welke zij er dan ook

geen grooter en geen dat meer gemeen is ontvin

gen. Het is door dit voorregt dat deze ligchamen,

boven alle de werktuigen en kunstgewrochten der

menschen, reeds op het eerste gezigt zeer verre

uit
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uitsteken. Geen kunstenaar toch kon in zijn werk

ooit de gaven leggen, om, ik zegge niet, te

groeijen, zich te ontwikkelen, en meer en meer

te volmaken, maar om zich door eigen krachten

te onderhouden, en het gene door gebruik ver

fleten is, weder te herstellen enz.

- $ 456. -

En het is juist dit voedingsvermogen van ons

ligchaam, het welk alle die werkingen te wege

brengt, die zoo groot en zoo verwonderenswaar

dig zijn, waardoor wij van het eerste begin onzer

wording af gedurig grooter worden, groeijen,

en waardoor tot onze laatste ademhaling, het

verlies wordt goedgemaakt en verholpen, dat ons

ligehaam, zoo lang het leeft, zichzelven aan

brengt. *

S 457.

Verschillend heeft men er echter over gedacht,
in hoeverre dit verlies plaats heeft, en vooral of

het ook de vaste deelen van ons ligchaam treft (b),

Of

(b) Vergelijk den grooten Jo. BERNoUILLE, in zijne

Pijft de nutritione, Gron, 1669. 4to., waarin hij het ge

durig, hoewel ongevoelig verlies der vaste deelen, en

herstel, zoo hoog schat, dat het geheele ligchaam ten

uiterste binnen drie jaren geheel vernietigd, en wederom

hernieuwd wordt.

a’
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of dat deze niet veel eer , zoo als fommige

fcherpzinnige mannen van meening zijn, wanneer

zij eens gevormd waren en tot vollen wasdom

kwamen, ongefchonden blijven voortduren (c ).

S. 458.

van sommige gelijksoortige vaste ligchaams

deelen, bij voorb., de opperhuid, de nagels enz.

is er geen twijfel meer over, of zij worden lang

zamerhand vernietigd, en weder hernieuwd. Maar

omtrend de beenderen zal elk de zaak mede niet

langer in twijfel trekken, zoo men flechts de zoo

zeer bekende proeven in aanmerking neemt, wel

ke men met warmbloedige dieren nemen kan,

die men met meekrap voedt, of die aan de platte

beenderen voornamelijk van het bekkeneel denkt,

welke in een zeer hoogen ouderdom, bij gebrek

van voeding, nu en dan Ontzettend dun kunnen

Worden, enZ. '

$ 459. -

In het algemeen schijnen die vaste deelen

langzamerhand vernietigd, en door de voeding

WC

(c) xEMME, Beurtheilung eines Beweifes vor die Immate

vialität der Seele aus der Medicin. Hal. 1776. 8vo. En

deszelven Zweifel und Erinnerungen, wider die Lehre der

Aerzte von der Ernährung der feften Theile. Ib. 1778- svo,



ov E R D E v o E D 1N G. 337

wederom hersteld, welke het herftellingsvermogen

bezitten. Hieronder verstaan wij het vermogen

om niet alleen het natuurlijk en gestadig verlies

der ondeeltjes, waaruit de vaste deelen bestaan,

maar ook het toevallige van grootere ligchaams

deelen, voornamelijk door uitwendige beledigin

gen, wonden enz., te weeg gebragt te herstel

len, en het verlorene wederom geheel te her

nieuwen. Een vermogen dat, gelijk ieder weet,

in de beenderen (d), en eenige weinige andere

ligchaamsdeelen, waarvan wij zoo even spraken,

overtuigend bewezen is.

$ 460. - 2

Daarentegen fchijnt dit herftellingsvermogen,

zoo ver ik uit vele door mij genome proeven mag

opmaken, bij den mensch en andere warmbloedi

ge dieren, schier aan geen ander gelijksoortig vast

deel eigen te zijn, dat behalven de zamentrekkings-,

kracht nog eene ander flag van levenskracht, het zij

dan prikkelbaarheid, gevoeligheid, of een bijzonder,

eigen leven, bezit (e). -

4

$ 461,

(d) vergelijk, behalve anderen o. L. KoELER, Expe

rimenta circa regenerationem offium, Gotting 1786, 8vo.

(e) Ook vat ik boven dien, over het geheel geno

men, de kracht niet van het bewijs, waarop HALLER het

verlies en herstel der zachte ligchaamsdeelen van het men-

-
Y -

fchelijk
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* S. 461.

* In deze declen derhalven, die levenskrachten

van eene hoogere foort bezitten, schijnt mij het

parenchym 2 , dat derzelver basis uitmaakt, altijd

hetzelfde te blijven en steeds voort te duren, ter

wijl deze deelen alleen in zoo verre eenige wis

feling onderworpen zijn, dat bij eene sterke voe

ding de tussen ruimten der vezelen en van het

parenchyma door de voedende dierlijke gelei be

hoorlijk vervuld wordt, en de deelen daar door

opgezet worden; daar bij eene flechter voeding

de tusschenruimten van die lijmpha beroofd wor

den dus in een vallen, en de deelen daardoor

dunder worden. -

S. 462.

Gelijk toch de plafliefche lympha, waarvan wij

op eene andere plaats breeder hebben gefproken,

ligt in celwijs-weefsel overgaat, zoo schijnt zij

ook, bijna algemeen, de voornaamste stof te we

zen, waaruit het ligchaam bestaat, de dierlijke

r lijm,

fchelijk ligchaam tracht te gronden. Hij zegt Elem. Phy

fol. Tom. VIII. Part. II, pag. 54. Zoo de beenderen en tan

den hernieuwd, zoo zulke verouderde befanddeelen, wegge

vaagd worden, en andere in derzelver plaats komen, mag men

hierin ten opzigte van andere min harde ligchaam deelen niet

twijfelen.
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lijm, die alles bij een houdt, en die dan ook

door middel der gelei, waarvan wij fpraken, on

derhouden en gevoed moet worden.

$- 463.

Daarenboven fchijnen er nog , voornamelijk

zoo lang als het ligchaam groeit, bijzondere

krachten bij te komen, waardoor de lympha,

eens uit de bloedvaten in het celwijs- weefsel af

gezet, rigtig verdeeld, en met elk parenchijma

als het ware innig verbonden wordt enz. Dit ge

fchiedt, zoo wij ons niet bedriegen, gedeeltelijk

naar eene zekere wet van verwantschap, volgens

welke de gelijksoortige deelen aan zich zelven ge

lijke grondstoffen aantrekken, gedeeltelijk door de

vormdrift, waarvan wij naderhand meer zullen

moeten fpreken, en waaraan de geregelde schik

king, en bepaalde vorming van deze nog ongevorm

de grondstoffchijnt toegekend te moeten worden.

$ 464.

Tot beide deze krachten moet men ook, zoo

ik mij niet geheel vergisse, de voeding dier dee

len brengen, waar toe zich geene bloedvaten uit

ftrekken, en welke echter door eene zeer krach

tig en steeds zeker werkend vermogen eerst ge

vormd worden, daarna groeijen, gedurende het

geheele leven gevoed, en eindelijk zoo zij toeval

lig afvallen, zeer ligt wederom hernieuwd wor

Y 2 den,'
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)

den, van welk alles ons de nagels een voorbeeld

geven (f). . - -

- $ 465,

Gelijk nu dit de wijze schijnt te zijn, waarop

wij gevoed worden; zoo verschilt van den ande

ren kant de voeding zeer ten opzigte van den

graad, waartoe en de wijze, waarop. Zoo schijnt

ten minsten het vaster of tederder weeffel der ge

lijksoortige ligchaamsdeelen, en dus ook het ver

fchil in foortelijke zwaarte (g) bij het een of

ander ligchaam van het losser of vaster hegten der

voedingsstof af te hangen. Het is toch bekend dat

niet alle menschen van menschen, maar zelfs fom

mige volken van de overige in het gemelde op

zigt verschillen, en het zij genoeg tot een bewijs

dezer ftelling het voorbeeld van fommige noordfche

volken, de Jakuten en Buratten, dat zeker eenig

in zijn foort is, bij te brengen, ftekende deze

volken boven alle andere in cene ongemeene, en

waarlijk bijzondere ligtheid hunnes ligchaams uit.

(f) Zwo Abhandlungen über die Nutritionskraft, welche

von der Acad. der Wiif in St. Petersburg den Preifs getheils

erhalten haben. Petrop. 1789. 4to.

DE GRIMAUD, Mém. Jur la Nutrition, qui a obtenu l'ac

cerfit. Petersb. 1789. 400,

sTEPH. J. P. HoussET, over het zelfde onderwerp, in

Mémoires phyftologiques et d'hiftoire naturelle, Tom. I. p33

97. - Aux. 1787. 8vo. /

(g) J Ron er t soN, On the fpecific gravity of living

man in Phil Transact. Vol. L. Part. I. pag. 30.

TWEE
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$ 466.

Behalve de fappen, welke ter voeding dienen,

worden er uit het bloed nog andere en zeer ver

fchillende vochten, en dit tot velerlei oogmerk,

afgescheiden. Dit geschiedt door de affcheiding of

afzondering (h), welke werking volgens de regt

matige klagte van HALLER, en vele anderen,

voor het duisterste stuk in de geheele natuurkunde

mag gehouden worden.

$. 467.

De afgescheidene vochten zijn toch van den

eenen kant zoo verschillend, en schijnen van den

ande

(h) rouguer, Sur la fêcretion, in Dictionnaire Encyclo- -

pedique de Paris, Tom. XIV.

F. L. KRE r s 1 G, De fecretionibus, Spec. I. II. Lipf.

I794• 470

Yg
N
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anderen kant zoo naauw aan elkander verwant te

zijn, en als in eene foort uit te loopen, dat zij

zelfs tot geene, dan zeer willekeurig geftelde

hoofdafdeelingen kunnen gebragt worden. Echter

zou men ze over het geheel genomen, en bij al

dien men eenigzins letten wil op grootere of ge

ringere verandering en wijziging, welke derzel

ver in het bloed bevatte bestanddeelen in de

afscheidingswerktuigen ondergaan, op de volgen

de wijze kunnen rangschikken. -

Zoo zouden wij dan deze reeks kunnen begin

nen met de melk, welke men, eenigermate, voor

eene, in hare vorige gedaante herstelde, chijl mag

houden, en die op eene zeer eenvoudige wijze, uit

het bloed, dat kort te voren met chijl vermengd

was schijnt afgezonderd te worden. -

Hierop mogen de waterachtige vochten volgen.

Men geeft dezelven doorgaans dezen naam, omdat

zij zoo dun en doorschijnend zijn. Ten aanzien

hunner bestanddeelen verschillen zij even wel van

zuiver water niet weinig, want zij bevatten een

gedeelte stolbaar eiwit. Tot deze klasse behoo

ren de vochten van het oog, de tranen, het

zweet, gelijk mede, zoo wij ons niet bedriegen,

de wafem, die de tusfchenruimten van het ge

heele celwijs-weeffel, en van de borst- en buiks

holten vervult. Hiervan fchijnt het water van het

hartezakje, en dat de herfenholligheden bevoch

tigt, weinig te verschillen. Ook wordt tot deze

- klasse
*7,

*. **
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klasse nog gemeenelijk de pis gebragt , fchoon

dezelve geheel eigendommelijke eigenschappen be

zitte, waardoor zij van alle andere vochten on

derkend kan worden.

De fpeekfelaardige vochten, die ter kaauwing,

spijsvertering, en chijlmaking dienen, schijnen

reeds veel meer zamengesteld. - - -

Nog meer de flijmerige, welke de holligheden

der meeste ingewanden, die tot de natuurlijke

werkingen, en die der voorteeling behooren, als

mede den luchtweg, door de neusgaten , den

ftrot, en de luchtpijp bekleden. - Van deze

vochten schijnt de flijm, die het inwendig gedeel

te van den oogbol bedekt, en die onder den op

perhuid ligt, niet veel te verschillen.

De vetachtige vochten zijn, behalve het vet

zelf, het merg der beenderen, het fmeer van de

huid, en het oorfmeer. Ook fchijnt zowel het

fmeer dat aan de kroon van het roedehoofd onder

de voorhuid, als dat in de uitwendige vrouwelij

ke teeldeelen wordt afgezonderd, hier veel over

eenkomst mede te hebben. - Zoo als ook dat,

hetwelk uit de zoogenaamde Meiboomfche klieren

vloeit , en waar mede de oogleden besmeerd

worden.

Het lamsvocht, en dat der gewrichten noemt

men meestal geleiachtige vochten; derzelve na

tuur is echter nog niet genoeg bekend; even min

als de eigenschappen van dat twijfelachtig en nog

Y 4 Onbe
f
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onbenaamd vocht, hetwelk uit de baarmoeder

vloeit, wanneer zij door de teeldrift wordt aan

gevuurd.

Maar ook de natuur van het vocht dat in de

eerste maanden na de bevruchting, tusschen,

het vaatrijk en lamsvlies in ligt, is nog aan vele

twijfelingen onderhevig, gelijk mede van dat, het

welk zich in het navelblaasje van eenc zeer klei

ne vrucht, en naderhand tussen de navelstrengs

vaten bevindt. -

Waar weiachtig, of eiwitachtig fchijnt het

vocht te wezen, het welk in DE GRAAF s blaas

jes, in de vrouwelijke eijerftokken gevonden wordt,

en het vocht van de klieren aan de wortel der

roede gelegen (proftrata).

Het mannelijk zaad is een eigenaardig vocht,

waar mede geen ander kan vergeleken worden,

en het zelfde moet men ten opzigte van de gal

Zeggen. - - - - - -

*.

S. 468.

Het valt ligt te begrijpen, dat zoo verschil

1ende vochten, niet op dezelfde wijze, noch ook

door dezelfde werktuigen uit de bloedmassa wor

den afgescheiden. En reeds daardoor verfchillen

zij aanmerkelijk van elkanderen, dat fommigen,

langs eenen korteren weg, anderen eerst door vele

omwegen, van den bloedstroom afgetrokken, enVerder bewerkt worden. v, ' . . .

a$ 469.
•
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* $. , 469. -

De aller eenvoudigste wijze van afzondering

moet men die noemen, waarin door eene ijlheid

der rokken van de slagaderen, het af te scheidene

vocht door eene zeef of filtreerpapier doorzijpt.

Iets, dat men vaststelt in de afscheiding van het

vet en het beenfap plaats te hebben (i).

$ 47O.

(i) Over deze wijze van afscheiding is er in de laat

fte dagen zeer verschillend door de Natuurkundigen ge

dacht, daar fommige beweerden, dat alle affcheiding der

vochten uit het bloed alleen door poriën, en wel onbe

werktuigde poriën, bloote gaatjes gefchiedt, anderen daar

entegen het bestaan van afscheidende poriën, gaaf weg,

verwierpen. Maar zoo ik mij niet grovelijk bedriege,

vermoede ik, dat dit geschil grootendeels een woorden

twist is. Van den eenen kant moet ik bekennen, dat ik

het geheel niet vatte, wat begrip men zich van onbewerk

tuigde poriën in een bewerktuigd ligchaam maken kan, daar

ik overtuigd ben dat alle mondjes en openingen, die zich

in zoodanige ligchamen bevinden, tot derzelver natuur

behooren, en met derzelver levenskrachten over een ko

men. van den anderen kant meene ik, dat die mondjes

en poriën, welke men in de rokken der vaten niet kan

verkennen, ten minste in hunne werking, weinig van

die rolronde buisjes verschillen, door welke men beweert

dat in de korrelige klieren en afscheidende ingewanden,

die kleinzingen der vochten gefchieden; daar het toch

waarschijnelijk is dat die afscheiding minder van de ge

daante der kleinzen afhangen, dan wel van de levens

Y $ - krach*
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$. 47o.

De afscheiding door klieren fchijnt reeds meer

zamengesteld te zijn (k). Tot deze klieren

brengt men ook gemeenelijk die afscheidingsblaas

jes en groefjes, welke men in de keel, en de

luchtpijp ligt kan bemerken, en meestal eenvou

dige klieren noemt. -

Eigenlijk verdienen die klieren den naam van

affcheidende, welke men, om ze van de zaamge

rolde watervaatsklieren te onderfcheiden, korre

lige klieren (glaudulae conglomeratae ) noemt, en

waartoe, de fpeekfel, en traanklieren, de al

vleeschklier, en de borsten behooren.

Deze zijn voorzien van eene afleidingsbuis en

bestaan eerst uit grootere kwabben, en die uit

kleinere. Over derzelver inwendig maakfel wierd

in vroeger dagen zeer hevig getwist. MA LP 1 G

H I US

krachten, waarmede zij voorzien zijn, en waardoor zij,

als het ware bezield worden. -

Ziet over dezen letterkundigen twist, behalve meer an

deren: -

scHREGER, Fragmenta anatomica et phyfiologica etc. pag.

37. volg.

PETR. LUPr, Nova per poros inorganicos Jecretionum thes

ria refutata. II. Vol. 3vo. Rom. 1793.

KREYsIGII, Specimen II.

(k) s AM. HENDY, On glaudular fecretion, Lond,

z

mis. *
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HI Us (l) hield de gierstvormige bolletjes of kor

reltjes, die men door eene gemakkelijke hand

greep in de meeste van dezelve kan aantoonen,

voor, korrels of kernen, (acina) zoo als hij ze

noemde, die inWendig gegroefd waren. R U Y S CH

daar en tegen beweerde, dat die vermeende uit

gegroefde korrels, niets dan bolletjes van zaam

gerolde bloedvaatjes waren. En dit laatste gevoe

len hebben eene handigere ontleding, en vooral

dc kunfi e opfpuiting der vaten, en een gewa

pend Oog aangetoond meer met de natuurover

eenkomstig te wezen.

S. 47 I.

Van dit maakfel fchijnt dat van fommige af

fcheidende werktuigen, gelijk de lever, en de

nieren, wanneer men het parenchijma daarlaat,

hetwelk hun eigen is, niet alleen niet veel af te

wijken, maar zelfs het zelve veel licht bij te zet

ten. In de nieren ten minsten zijn de bolletjes of

knobbeltjes van R U Y sc H of korreltjes van M AL

P 1 GH I Us zeer duidelijk te onderkennen. Immers,

fpruiten in den bast der nieren, uit de zijden der

- haar

(l) In zijne reeds hier en daar aangehaalde werkjes,

en in disf de glandulis conglobatis. Lond. 1689. 4to. - Maar

vooral verdienen hier vergeleken te worden deszelfs opera

Posthuma, Lond. 1697. fol. -
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haarbuisvormige bloedvaatjes , takjes uit, welk

in vaatbolletjes over gaan, die van die takjes even

als van fteeltjes afhangen. En uit de flagaderlijke

bolletjes komen vooreerst zeer fijne ongekleurde

afscheidende vaatjes voor, van welker oorsprong

uit de einden der flagaderen wij reeds boven (S.

92.) gewag hebben gemaakt, en behalve deze

ontfpruiten uit dezelve nog de aderlijke wortelt

jes, waarin de slagaderen zelve overgaan, en die

het overgefchoten bloed, hetwelk inmiddels hier

gezuiverd is, naar de aderlijke ftammen te rug

voeren (m).

$. 472.

Eindelijk hebben sommige andere afscheidende

ingewanden wederom eene andere , hun geheel

eigene, bewerktuiging, zoo bestaan, bij voorb. ,

de ballen geheel en al uit zeer digt in eengerol

de, lange en talrijke vaatftrengen.
-

$ 473.

Intusschen is het waarschijnelijk, dat de ver

schillende aard der afgescheidene vochten, niet

zoo zeer van het uiterlijk uitzigt en de uiterlijke

gedaante, dan wel van het inwendig maakfel af

- hangt,

(m) ALEx. scaUMLANSKY , De ftructura renum, Argent,

*782. tab. II. 4to, i

-
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hangt, het welk met den graad van leven, v dien

zij bezitten overeen komt. Tot deze gedachte

brengt ons vooreerst het voorbeeld van vele, in

het menfcilelijk ligchaam afgescheidene vochten,

die wat hunnen aard betreft, zeer na aan mal

kanderen verwant zijn, en echter door werktui

gen worden bereid, Welke, op het eerste gezigt,

zeer veel van elkaer verschillen, zoo als dit, bij

voorb.., bij het fpeeksel en het maagsap plaats heeft.

Verder iteunen wij hier vooral op het getuigenis

der vergelijkende ontleedkunde, welke ons leert,

dat er in verschillende soorten van dieren gelijk

foortige vochten door werktuigen, die uitwendig

zeer fterk verschillen worden, afgekleinst (n).

A

l

$ 474.

Nu komen wij tot het onderzoek der oorza-

ken, waardoor het komt, dat die bepaalde voch

ten door daartoe bepaalde werktuigen worden af

gescheiden. En dit is wel het moeijelijkste, en nog

aan zeer vele zwarigheden onderhevig, stuk uit

de geheele leer der afscheidingen. -

(n) Men vergelijke, bij voorb., de gedaante der nie

ren van zoogdieren, met de ware korrelige klieren, wel

ke bij de vogels derzelver plaats vervullen: of de alvleesch

klier van warmbloedige dieren, met de aanhangsels van

den poortier der mage, die in velerlei visfchen verfchil

len, en echter bij allen een vocht bereiden, dat aan het

alvleeschfap zeer gelijk is.

- * $. 475.
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$. 475.

Dit echter fchijnt buiten twijfel zeker, dat

in den 'inwendigen bouw der afscheidende werk

tuigen de voornaamste en naaste oorzaak van de

meeste afscheidingen moet gezocht worden. Hier

toe behoort in de korrelige klieren en afscheiden

de ingewanden voornamelijk eensdeels de rigting

en verdeeling der uiterste einden der bloedvaatjes,

waaruit de vochten worden afgekleinst, ander

deels het parenchyma, dat bij ieder afcheidend

ingewand zoo geheel anders is, dat het, op het

eerste gezigt herkend, en van andere vleezige

deelen des ligchaams onderscheiden kan worden »

($. 20.).

$. 476.

Voorts fchijnt het mede waarschijnelijk, dat

fommige afscheidende ingewanden, even als een

eigenaardig parenchyma ook een eigen leven hebben,

eene bijzondere foort van levenskracht, welke

men van de algemeenCrC foorten, de zamentrek

kingskracht, prikkelbaarheid, en gevoeligheid

onderscheiden moet. Van dit eigen en bijzonder

leven hebben wij hier en daar reeds blijken bij

gebragt.

$ 477.

voorts schijnt ook het opslorpende vaatgestel

zeer veel tot het instandhouden der gedurige af

fchei



1 N H E T G E M E E N. e 351

l

'
-

fcheidingen toe te brengen; daar het uit alle af

fcheidende ingewanden een vocht opslorpt en naar

het bloed terug voert, dat reeds met den bij

zonderen aard van dat vocht, het welk daar wordt

afgescheiden, als het ware besmet is. Zoo flor

pen de watervaten galachtige fappen uit de le

ver, en uit de ballen zulke, die met het zaad

veel gelijks hebben. - - -

Op deze wijze loopen dan, ook in het ge

ftel der afscheidende werktuigen de werkzaamhe

den in eenen cirkel uit, en worden in de bloed

massa gedurig de bestanddeelen, waaruit de af

gescheidene vochten zullen bestaan, uit de af

fcheidende werktuigen zelve aangevoerd. En wan

neer deze bestanddeelen dan naderhand met den

bloedstroom wederom tot die werktuigen te rug

keeren, worden zij uit kracht van zekere ver

wantschap des te ligter weér heêngetrokken, en

voeren die deelen des bloeds met zich, die meest

aan hun gelijk zijn. - - -

$. 478.

Tot de afcheiding van fommige fappen werkt

de bijzondere aard van het bloed mede, waaruit

zij het naast getogen worden. Zoodanig iets za

gen wij dat bij de gal plaats heeft, welke uit het

bloed van den poortader getrokken wordt. Dit

bloed wordt toch in de bronnen, waaruit het za

menvloeit, zeer fterk gekoolstofd,

$- 479
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- - $. 479. - - -

Ik zwijge van andere hulpmiddelen, die fom

mige afscheidingen bevorderen, bij voorb., de

toevloed van fappen, en derzelver afleiding, die

in de afscheiding der melk ZOO zigtbaar zijn, en

andere diergelijke meer.

$. 48o. -

De fappen zelve, welke door de genoemde

werktuigen, en door de hulpmiddelen, waarvan

wij zoo even gewaagden worden afgescheiden,

verschillen, onder anderen, ook hierin, dat fom

mige uit de afscheidings werktuigen terstond en

onmiddelijk daarhenen vloeijen, waar zij bestemd

zijn om hunne werkingen te moeten verrigten,

fommige daarentegen eerst en voor dat zij worden

uitgeloost , in bijzondere bergplaatsen geraken,

waar zij eenigen tijd bewaard, en meer en meer

voor hun gebruik geschikt worden. Hiertoe moet

men brengen, het verblijf der melk in hare bui

zen, des waters, der gal, en des mannelijken

zaads, in derzelver blazen, en van het ferum of

weiachtig vocht in de blaasjes van DE GRAAF,

welke zich in de eijerftokken bevinden.

- e -
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DRIE- EN DERTIGSTE AFDEELING,

@ V E &

H E T V E T.

S. 481.

In de vorige afdeeling hebben wij slechts in eene

korte opgave alle de afgescheidene vochten bij

elkander opgeteld. De naauwkeuriger beschouwing

van de meeste derzelver hebben wij reeds, ter

zijner plaatse, afgedaan, en zullen wij , naar

mate de gelegenheid het mê brengt, in het ver

volg, nog verder voortzetten. Twee blijven er

nog over, voor welke schier geene geschiktere

plaats over is, dan hier, waar wij tot dus verre

de natuurlijke werkingen hebben afgehandeld. Zij

zijn het vet en de pis, het eerste behoort tot de

ligchaamsfappen, het laatste tot de uitwerpfels.

Ieder derzelver, zal ons dus afzonderlijk bezig

houden, - " - -

s e

v e

Ar $ 482.

a
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S. 482.

Het vet (o) is een olieachtig vocht, dat over

het geheel genomen aan de vette plantolieën niet

ongelijk is (p), zijnde het zonder reuk of fmaak,

en ligter dan het water. Behalve de twee grond

ftoffen, welke het met de zoo even genoemde

olieën, gelijk ook met het was, gemeen heeft,

de kool en waterstof namelijk, bezit het ook

zuurstof, en een bijzonder zuur ( q), dat men

het dierlijk vetzuur (acidum febacicum) noemt.

$. 483.

Afgescheiden uit het bloed, en in het flijm

weefel afgezet, hangt het daarin bij droppeltjes,

zoo dat elk door de celletjes van dat vlies, even

als door zoo veel blaasjes, van de overige is afge

zonderd, bijna op dezelve wijze als het zooge

I13l3IT1

(o) cul. xav. Jansen, Pinguedinis animalis confideratio

physiologica et pathologica. Lugd. Bat. 1784 8vo.

(p) Joach. DET. BRAND, Comm. de oleorum unguinoforum

natura, pag. 13. Gotting 1784. 4to. Dit is eene bekroon

de prijsverhandeling

(1) Joach. Jac. RHADEs, De ferre fanguinis humani, a

Jiisque liquidis animalium, Cap. 4. Gott. I753- 4to.

D H. KNAPE, (praef. SEGNERo,) De acido pinguediouis

*nimalis. Gott. 1753. 4to.

LAUR. cRELL, Chemifches Journal, 1778- Part I. Pag

 

R®2,
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naamde glasachtige vocht van het oog in dierge

lijke celletjes vervat is.

$. 484.

Maar behalve dat heeft het vet tot verschil

lende plaatsen van het ligchaam eene verschillen

de betrekking.

Er zijn, vooreerst, deelen van hetzelve,

welker zeer zacht en teder flijmweeffel, in een

gezond ligchaam nooit met vet vervuld wordt,

zoo als, bij voorb., dat tusfchen de oogleden,

en dat om de mannelijke roede gelegen is enz.

Op andere plaatsen is het vet niet altijd, maar

alleen in fonmige gevallen verfpreid, gelijk in

den vetrok, en tusfchen de fpieren.

Eindelijk is het weer op andere plaatsen altijd

voorhanden, en zoo ik mij niet bedriege, bin

nen zekere bepaalde holligheden besloten, en ge

fchikt tot vastgestelde, bijzondere oogmerken.

Hiertoe zoude ik dien vetklomp brengen, die in

de basis van het hart, als het ware gegoten

is (r), en dat vet, het welk den venusberg bij

de

(r) Hieruit kan men zien, aan welke uitzonderingen

de uitspraak van Fou R cRoy onderhevig is, als hij het

vet eene olieâchtige zelfstandigheid noemt, welke aan de

uiteinden der flagaderen, en zeer verre van het middel

punt der beweging en warmte gevormd wordt, enz. Phi

**/ophis Chimique, pag. 112,

Z 2.
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de vrouwelijke schamelheid uitmaakt, en die mij

toe fcheen een bijzondere, en van alle kanten

afgezonderde klomp te Wezen ( s).

S. 485.

Op verschillende plaatsen heeft het eene ver

fchillende dikte. Dat zich in de oogholte bevindt,

is min of meer vloeibaar, dat de nieren omringt,

vaster en even als fmeer of fmout. -

$ 486.

Bij de ongeboren vrucht ontstaat het eerst

laat, zoo dat men het voor de vijfde maand na

de bevruchting er naauwelijks in herkennen kan.

$. 487.

Over de afscheiding van het vet zelve is men

het oneens, w. H. U N T ER meende, dat zulks door

bijzondere klieren geschiedde. Anderen zijn van

gedachte, dat het alleen door de ijlder gewor

den wanden der vaten doorzweet. Het laatste ge

voelen fchijnt behalve om andere redenen ook

daarom waarschijnelijker, dat men somtijds vet

heeft

(s) Nog duidelijker heb ik dit in het lijk van eene

meerkat (fimia cynomogus) dat aan de koude was blootge

steld, gezien, en daaruit die klomp geheel gaaf kunnen

uitpellen. -
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w

heeft gezien op plaatsen, welke er gewonelijk

van ontbloot zijn. Dit toch kan ongedwongener

uit eene flechte gesteldheid der daar zijnde vaten,

dan wel, uit het eensklaps ontstaan van nieuwe

klieren verklaard worden. Zoo heeft men somtijds

vet gevonden, in den oogbol zelven, en een dier

gelijk fmout vervult meestal de plaats van eenen uit

gefneden bal. Ook heeft het ligchaam fchier gee

ne holligheden, waarin men geene vet of spekge

zwellen gevonden heeft.

Maar daarenboven behooren de klieren, waar

aan fommige beroemde mannen die afscheiding

getracht hebben toe te schrijven tot nog toe tot

de mogelijke, en niet tot de wezenlijk bestaande

dingen. »

Wat er intusschen van zij, dit is zeker, dat

de afscheiding, zoowel als de opslorping van het

vet zeer spoedig kan geschieden.

S. 488.

Het gebruik van het vet is velerlei. Het

houdt de vaste deelen glibberig en bevordert der

zelver beweging. Het verstompt de te groote'

gevoeligheid , weert de koude enz. Eindelijk

fpant het ook de huid gelijkelijk, en brengt daar

door veel tot de uiterlijke fchoonheid des ligchaams

toe. - Om niet eens van het nut van het vet

dat voor bijzondere deelen bestemd is te spreken,

gelijk dit in het beenmerg plaats heeft. -

Z 8 Het *

-.
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Het eens afgescheiden vet fchijnt tot de

voeding, naauwelijks iets toe te brengen (t). -

Daar en tegen beveelt zich door zijne vrij groote

waarschijnelijkheid het gevoelen van eenige nieu

were natuurkundigen aan, die het vet, als het

ware voor eene bergplaats van de al te overvloe

dige waterstof houden, welke op geene andere

wijze ligt kan geloosd worden (u).

(t) Intusschen is het eene niet onwaarschijnelijke

gisfing van P., LY oNE T, dat de bloedelooze infecten voor

namelijk uit het overvloedig vet, dat zij bezitten, gevoed

worden. Tr. anatomique de la Chenille, qui ronge le bois de

faule, pag. 428.483-fuis. Pref. pag. XIII.

(u) FouRcRoy, t. a. p.

&;

<a
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VIER- EN DERTIGSTE AFDEELING,

g) V e R

$. 489.

Behalve de voedingfappen en de afgescheidene

ligchaamssappen, worden er nog onnutte vochten

- welke uitgeloosd moeten worden, van het bloed

afgescheiden. Men noemt deze vochten doorgaans

uitwerpfels van de tweede koking. Zij zijn twee

ërlei, het eene is die vloeistof, welke wij door

de huiduitwafeming uitwafemen, en wij reeds el

ders beschouwd hebben, het andere is de pis, die

in de nieren gekleinsd wordt.

S. 49O.

De nieren (v) zijn twee ingewanden, welke

van weêrskanten tegen de bovenste ftreek der

lendenen, achter of buiten het buiksvlies gelegen

zijn. Zij zijn platachtig van gedaante ; doch zij

vertoonen, meer dan eenig ander ingewand van

het menschelijk ligchaam, velerlei natuurfpelingen

- - ZOO

(v) AL, scHUMLANSKY, t. a. p- - - r)

Z4 4
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zoo in hare gedaante, als in getal ("). Zij

wórden door een fmoutachtig vet ($ 485 ) 9*

dersteund, en hangen voorts van de nierval

ten (x) (vafa emulgentia renalia) af, welke zeer

groot zijn naar mate van die deelen » waarin zij

uitloopen.

S. 491.

Deze ingewanden zijn in een hun eigen »

zeer fraai met vaatjes, geteekend vlies besloten --

Ieder derzelver schijnt voorts, voornamelijk in de

ligchamen van kinderen, uit acht of meer niert

jes zamengesteld te zijn, welke wederom, naar

het zeggen van FERREIN 1 Us elk uit zeven

tot achthonderd vleezige stralen bestaan, die

hij de witachtige pijramiden noemde.

S. 492. '

Wanneer men eene nier van haren bollen rug »

naar het hollen bekken toe, door fnijdt, Of door

fcheurt, vertoont zij tweeërleije zelfstandig

- heid,

a:: - GER. ELASIr, Raruin monfroforum exempla. Achter

mfterdamfche uitgave in 1665. 12mo. van BELLINI, De

ftructura et ufu renum.

3G

te::: Tab. I. -V. Deze platen behooren

- * klassiek werkje, De renibus, hetwelk uitgege

Ven is met zij
e ijne overige » o ©

**- Zie ook Tab. XII- ge Opufc, anatomic. Venet. 1564
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heid, de eene beslaat den omtrek en heet de

bast, de tweede is meer in het midden geplaatst,

en wordt het merg genoemd.

Beide zijn met bloedvaten opgevuld, maar

de bast heeft daarenboven nog zeer fijne onge

kleurde vaatjes (y), welke de pis afscheiden,

het merg bezit er wederom, die de pis afleiden

en uitvoeren. r

De gemelde afscheidingsvaatjes of buizen ko

men, op de te voren ($. 47 1.) reeds beschreve

ne wijze, uit de in knopjes of bolletjes zaam

gerolde flagadertjes voort, die in de bast der

nier gelegen zijn. Zij maken wel het grootste

gedeelte van dit gedeelte der nieren uit, en zijn,

uit hoofde van hunnen eigenaardigen kronkelen

den loop ligt van de afleidingsbuizen, of buizen

van B E L L IN I, te onderkennen. Die genen ech

ter, welke uit het bastachtige in het mergachtige

gedeelte terstond overgaan, loopen in de laastge

s noemde

(y) Deze affcheidingsvaten fchijnen F ER RE 1 N I Us, in

de war gebragt te hebben, toen hij ze voor een nieuw

foort van vaten hield, welke hij zenuwachtige watervaten

of witachtige buizen noemde, waaruit hij meende, dat in

het algemeen, het parenchyna der ingewanden was zamen

gesteld, en die hij beweerden, dat zoo fijn waren, dat

de lengte van die, welke in elke nier van een mensch

zijn, 1o,ooo. ellen, of vijf uren gaans groot zouden we

2€Il

Z 5
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noemde buizen uit, welke wederom het grootste

gedeelte van die mergachtige zelfstandigheid uit

maken, en zoo in weinige buizen telkens za

menloopen, waarvan de uitmondigende tepeltjes,

die zich in het nierbekken bcvinden, even als

eene zeef, doorbooren (z).

$ 493

Het getal dezer tepeltjes is meestal gelijk aan

dat der kwabben, waaruit wij gezegd hebben dat

elke nier bestaat. Zij gieten de pis, door de

ongekleurde vaatjes der bast afgescheiden, en

verder door de Belliniaanfche buizen van het merg

afgevoerd, eerst in hunne trechters of le1ne bek

ken (infundibula) uit, die naderhand in een

bekken zamen vloeijen. -

$ 494.

Het bekken gaat in de pisleiders over, het

welk vleezige, zeer gevoelige, van binnen met

flijm besmeerde, en zeer rekbare, kanalen zijn.

In den mensch is hunne ruimte hier en daar Onge

Iijk (zz). Zij zijn in de achterste en onderste kant

van de blaas zoodanig ingehecht, dat zij derzel

ver wanden, niet terstond doorbooren, maar nog,

tusfchen den vleezigen en Zenuwachtigen rok,

Welke

(z) ::Taehn, Tab. XI. fig. 1o. -

(zz) Zie NUck, 4denographia f. 32, 34. 35.
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*

welke daar ter plaatse ook eene grootere dikte

hebben, een weinig meer benedenwaarts loopen,

en dan eerst in de holligheid der blaas zelve in

eene fchuinfche rigting uitkomen, waardoor de

pis verhinderd wordt, wederom in de pisleiders

te dringen, na dat zij eens in de blaas is neerge

druppeld.

S. 495.

De pisblaas (a) zelve -kan in een volwassen

mensch omtrent twee pond pis bevatten. Der

zelver grond gaat, bij eene vrucht, in het pisvlies

(urachus) over, en wordt met de achterfte zij

de der blaas door het buiksvlies bedekt. Wat

hare overige rokken aangaat, deze komen over

het geheel met die overeen, welke wij aan de

maag hebben toegekend.
-

De fpierachtige rok bestaat uit hier en daar

afgefneden vezelbundels, welke zich in eene ver

fchillende rigting, bij den eenen in deze bij den

anderen in gene, overkruifen, en de blaas om

vatten (b). Men noemt deze vezel meestal de

neêrdrukkende fpier van de blaas, terwijl men

daarentegen de kringvormige vezels, die den hals

- der

(a) D U vERNEY, Oeuvres anatomique;, Vol. II. Tab,

I.-IV.

(b) sANTORINI, Tab, pofth. XV. -
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w

der blaas ter naauwernood omgeven, en van een*

onzekeren oorsprong en gedaante zijn de fluit

fpier der blaas noemt. -

Van den zenuwachtigen rok ontleent ook dit

vliezig ingewand voornamelijk zijne fterkte. De

inwendige eindelijk is, zoo als men wil een ver

lengfel van de opperhuid en vooral aan den hals

met veel flijm bedekt.

S. 496.

Na dat de pis in de blaas is in gebragt,

wordt zij langzamerhand door hare hoeveelheid

lastig, en dwingt ons ter ontlasting. Hiertoe is

de pisweg, het uitvoeringskanaal. Dit deel is bij

de verschillende geslachten verschillend, en daar

om willen wij deszelfs beschrijving, uitstellen,

tot dat wij over de werkingen, die tot de voort

teeling behooren, zullen fpreken.

- $. 497. -

Wij ledigen de blaas, door den tegenstand

die de fluitspier biedt, te overwinnen. Dit, ge

fchiedt door middel van de neerdrukkende fpier

zelve, en voorts door de perfing der onderbuiks

ingewanden, en de hulp der ademhaling. Hier

bij komt nog bij den man de werking der ver

fhellende fpieren (acceleratores), die zelfs de aan de

"9rtel van den pisweg overblijvende pisdroppelt

*SS 2 uitpersen, -

s et
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$. 498.

Wat de eigenschap der pis aangaat, deze

is aan velerlei verschil onderhevig (c) ten op

zigte van jaren, weérsgesteldheid, en vooral van

korteren of langeren tijd, waarop zij geloosd

wierd, na dat wij eenigen fpijs of drank gebruikt

hebben. Ook verschilt zij naar gelang van de

hoedanigheid des voedsels (d). Wanneer men

echter de pis van een gezond volwassen mensch,

welke terstond na eene geruste flaap geloosd is,

heeft, dan is het een waterachtig vocht, van

eene bedompte lucht, en citroenkleurig, en waar

in velerhande stoffen zijn opgelost, die bij den -

eenen of bij den anderen mensch zeer verfchillen.

Onder deze bestanddeelen is voornamelijk vrij

phos

(c) H AL Lé, Sur les phenomenes, et les variations, que

prefente l'Urine, confiderée, dans l'etat de fanté in Mem. de

la foc, de Medicine, Vol. III. pag. 469 volg. -

(d) Deze bijzondere eigenschappen van fommige fpij

zen en dranken, openbaren zich zoo ras in de pis; ter

wijl intusfchen het uit een ader gelaten bloed er geen

fpoor van doet zien, dat daarom fommige Physiologen

vermoed hebben, dat er behalve de bekende, nog andere

geheime wegen voor de pis zouden zijn, waar langs de

zelve terstond uit het darmkanaal naar de werktuigen der

pisaffcheiding gaan kunnen. Vergelijk G R 1 M A UD, Sur

la nutrition, pag. 115. DAR w1N, Zoönomia, Vol. I. Sect

* XXIX.
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phosphorzuur bemerkbaar, dat met velerlei andere

bestanddeelen verbonden phosphorzure foda, am

monia, en kalk oplevert. Voorts is er in de pis

een bijzonder Zuur, de zuurfteen genaamd, het

welk alleen aan dezelve en aan geen ander vocht

van het menfchelijk ligchaam eigen, en zoo veel

wij tot nu toe weten, nooit in de pis van andere

dieren gevonden is (e).

(e) Behalve meer anderen kan men over de ontleding

der pis naflaan:

BERTHOLLET, in Mem. de l'ac. des fcienc. de Paris. A.

178o. pag. Io. e"

- TH. LAUTH, (praef. SPIELMANN,) De analyft urinae et

acido phofphoreo. Argent, 1781. 4to.

H. F. LINK, Commentat. de analyft urinae et origine cal

culi. Gotting. 1788. 4to. "

FoURCROY, in Annales de Chimie, Tom. XVI. pag.

113. -

c. FR. GAERTNER, Obfervata quaedam circa urinae natu

ram. Tubing. 1796. 4t0.

\

®
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o V ER HET VERSCHIL DER KUNNE

IN HET GE M EEN,

$ 499.

Alle de ligchaamswerkingen, wier behandeling

wij nu ten einde hebben gebragt, zijn wel, over

het geheel genomen, aan beiderlei kunne gemeen,

maar dit echter zoo, dat er in de wijze, waar

op zij verrigt worden nog al eenig verschil plaats

heeft (f). Van dit verschil willen wij de voor

naamfte trekken opgeven, voor en al eer wij tot

de eigenlijk gezegde geslachtswerkingen over

gaan. -

(f) MICH. sERIz, De differentia corporis virilis et mulie

bris. Argent. 1629. 4to.

F THIERRY, E. Praeter genitalia fexus inter fe difcre

pant. Parif 1750. 4to. - -

Didionaire encycl. D'rverdun, Vol. xVIII. art. femme

et Vol. LXII. art. viril.

JA°. *IP AckeRMANN, De difcrimine fexuum praeterge

nitalia. Mogunt. 1788. 8vo.

AP. * Notte, Disf: fiftens momenta quaedam circa fexuf

differentiam Gotting, 1788, 8vo.

S. 500.
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S. 5OO. «

over het geheel heeft elke kunne haar bij

zonder uitzigt, dat zich, in den mensch na de

geboorte, altijd, min of meer duidelijk, te ken

nen geeft. In jonger vruchten is dit verschil,

zelfs in de teeldeelen, ten minste op het eerste

gezigt, moeijelijk te ontdekken, daar de kitte

laar bij eene vrouwelijke vrucht in evenredigheid

zeer groot en vooruitstekend (g), de balzak in

eene mannelijke bijna niet zigtbaar is (h ).

$. 5OI.

Maar ook in de kindfche jaren loopt het on

derfcheid van kunne ten opzigte van het geheele

maak

(g) LANGGUTH, Embryo 3: menfum, qua faciem exter

nam. Viteb. 1751. 4to. \

JA c. P ARs o Ns, in Philof. transact. Vol. XLVII. pag.

I43° *

MorgAGN1, De Jedibus et caufis morborum, Ep. XLVIII.

IO,

- (h) Dit zag ik nog onlangs bevestigd in onvoldragen

tweelingen van onderscheiden geslacht van omtrent vier

maanden. Schoon deze uitstekend fraai, en naar hunnen

ouderdom gerekend zeer volmaakt zijn, vertoonen zij echter

het verfchil der teeldeelen niet, dan na een meer naauwkeu

rig onderzoek, en gelijken, wat het overige aangaat, ten

opzigte van hunne gedaante, gelaatstrekken, de breedte der

lendenen, enz. aan elkaèr, even als het eene eij het ander,
e

* -d
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maakfel des ligchaams weinig in het oog. In de

jaren der jongelingschap wordt dit langzamer

hand zigtbaarder, dan toch toont de geheele

bouw, van het vrouwelijk ligchaam deszelfs teér-

heid, en poezeligheid, en eene in het algemeen

kleinere gestalte duidelijk genoeg dit verschil aan,

zoodra men dit alles maar het met forfche en ge

fpierde ligchaam van den jongen (i) vergelijkt.

$. 5C2,

Maar behalve dat is de evenredigheid der meest

gelijke deelen in het vrouwelijk ligchaam anders

als in het mannelijk. Bij de eerste zijn de buik

en lendenen, naar evenredigheid, langer, de

armen daarentegen korter enz.

$ 503.

Een gelijk onderscheid, als er hier in de

uiterlijke gedaante des ligchaams plaats heeft,

" vindt

(i) Vergelijk de afbeeldingen van een mannelijk en

vrouwelijk ligchaam, welke buiten twijfel door den groo

ten T IT I AAN, vervaardigd, en te vinden zijn in v E

s AL II, Epitome fuorum librorum de c. h. anatome. Baf. 1542. fol. :

Voorts drie, door den voortreffelijken kunstenaar

L AIRES SE geteekend, bij B 1 D Loo, Tab. I. II. III.,

En de platen van G1RAR DET, in Cours complet d'ana

tomie gravé par M. A. E. GA u T1 ER et expliqué par M.

JADE L. o T. Nanc. 1773. gr. fol. -

A a
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vindt er ook plaats in de beenderen. De vrou

wenbeenderen zijn over het algemeen, veel lig

ter, en ronder, de lange beenderen voornamelijk

fijnder befneden, dan bij den man, en de platte

dunder; om van het verschil van bijzondere been

deren te zwijgen, voornamelijk van die der borst

holte en van het bekken, voorts van de fleutel

beenderen, de dijen (k), enz. -

S. 5C4.

Wat de zachte ligchaamsdeelen aangaat, is

over het geheel het celwijs- weeffcl bij de vrouw

losfer, en geeft ligter mé, waardoor het geduren

de de zwangerschap beter kan worden uitgestrekt.

De huid is zachter en door het, er onder lig

gend vet, blanker en witter.

Het hoofdhaar der vrouwen is meestal langer,

dan dat der mannen, andere ligchaamsdeelen daar

entegen, die bij mannen met haren bezet zijn,

zijn bij de vrouwen of geheel glad, gelijk de kin

en de borst, of minder fterk gehaard, gelijk de

bilnaad ; of kleinder in den omtrek, gelijk de

fchaamdeelen, of alleen met zagt en zeer fijn dons

bedekt, gelijk de armen en beenen.

$. 505.

(k) Meer naauwkeurig heb ik dat onderscheid, ten

opzigte van alle de deelen van het geraamte aangevoerd,"

in mijn werk over de beenderen, pag. 81. volg.
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S. 505. -

Onder het verschil, dat er hier ten aanzien

van eenige bijzondere werkingen plaats heeft,

moeten wij gewag maken van de pols, die bij de

vrouwen in evenredigheid fmelder is ($. 116.) van

de grootere hoeveelheid van bloed, welke er naar

de onderbuiksingewanden trekt, terwijl daaren

tegen de longen kleinder zijn, de borst naauwer,

en, vooral het bovenste gedeelte, beweegbaarder

is. Voorts is het tongbeen veel kleinder, de ftrot

enger, en de stem daardoor zoo zwaar niet, als

bij den man.

S. 506.

Wat de dierlijke werkingen aangaat, zoo is,

behalve dat de vrouwelijke teeldeelen meer zenu

wen hebben, het gehecle zenuwgestel bij de vrouw

veel aandoenelijker, derzelver prikkelbaarheid ster

ker, ook bezitten zij eene grootere vatbaarheid

voor gemoedsaandoeningen.

S. 507.

Ten aanzien van de natuurlijke werkingen,

merkt men bij deze kunne eene mindere eetlust

op, zij groeijen echter fpoediger op, en bereiken

het tijdstip van tanden krijgen, huwbaarheid, en

vollen Wasdom mede rasfer.

A à 2 S. 508,
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$. 508.

Maar het grootste en voornaamste verschil van

kunne, zien wij in de geslachtswerkingen daar

toch is het het werk van den man te bevruchten,

van de vrouw bevrucht te worden. Het verder

onderzoek van dit onderwerp is het eenigste, wat

ons nog ter behandeling overblijft,
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$. 509.

Het vocht, dat bij den man ter voortteeling

geschikt is, wordt in de twee ballen afgeschei

den, welke in den balzak van hunne zaadftrengen

afhangen. Deze ftrengen bestaan, behalve uit

ecnc groote hoeveelheid water aderen, voorname

lijk uit drieërlei vaten. Het eerste is de zaad

flagader, die men in evenredigheid van hare ge

ringe dikte, voor de langste flagader in het

menschelijk ligchaam houdt, en het bloed meestal

terftond uit den grooten flagader naar de ballen

henen voert. - Het tweede is de afleidings-, of

afvoeringsbuis ( ductus deferens) welke, het zaad,

dat uit het flagaderlijk bloed is afgescheiden naar

de zaadblaasjes leidt. - Ten laatste bevat deze

ftreng een geheele vlecht aderen , welke men

doorgaans de rankvormige adervlecht noemt,

(plexus pampiniformis) en die het bloed dat van

de afscheiding overblijft, naar de holle of naar de

nierader te rug voert. , w

Aa 3 $. 5IO.
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$. 51c.

Het is er echter ver af, dat de ballen altijd

op deze wijze in den balzak besloten zijn, en van

dezen zaadftreng afhangen , daar zij, integendeel,

in eene nog onvoldragen mannelijke vrucht eene

geheel andere plaats innemen. De wijze waarop

zij dan geplaatst zijn en de, op elkander volgen

de veranderingen, welke de ballen in die plaat

fing ondergaan, heeft HALLER (l) het eerste

naauwkeurig nagevorscht; doch naderhand heeft

men dit alles op verschillende wijzen verklaard,

terwijl men het evenwel hier , in vele punten

gantsch niet eens geworden is. Het zij mij dus

vergund eene naar de natuur zelve Ontworpen

fchets dezer veranderingen, zoo als ik dezelve

in eene aanmerkelijke reeks van mannelijke vruch

ten, die ik ten dien einde ontleedde, voor mij

heb, kortelijk mede te deelen.

S. 5II.

Bij het openen dan van den beneden - buik

eener onvoldragen vrucht ziet men in beide de

liezen, bij den zoogenaamden ring der fchuins

loopende fpieren, in het buiksvlies zelf eene zeer

kleine

(l) HAL LER, Progr. De herniis congenitis, mede te

*nden in zijne Opufc. path pag. 311. volg. van het derde

deel der Oper. min.
-

--
-

-
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kleine opening (Plaat III. fig. 1. e. en fig. 2. )

welke benedenwaarts tot eenen doorgang of als 't

ware tot een eng steegje leidt, 't welk dezen ring

doorboort, en vervolgens in een bijzonder opgebla

zen zakje (fig. 1. d.) uitloopt, hetwelk zich tot

buiten de buiksholte naar den kant van den bal

zak, uitstrekt, met celwijze vezels doorweven,

en gefchikt is om den bal naderhand op te van

3Cn.

S. 512.

vlak aan den achtersten rand van deze zelf

de in het buiksvlies aanwezige opening is een an

der verlengfel van het buiksvlies, dat echter op

waarts gaat, en in eene nog tedere vrucht zich

grootendeels flegts als eene langwerpige plooi ver

toont, (fig. 2.) van welks grondstuk een kleine

cilinder, of liever een omgekeerde kegel Oprijst,

die aan zijn bovenste gedeelte, waar hij naar den

onderften rand van de nier gekeerd is, in een

blaasje uitloopt, waar aan de bal met den bijbal

( epididymis ) gehecht is, zoo dat hij, op het

eerste gezigt, het voorkomen van eene bezie heeft,

die op zijn fteel zit, en, genoegzaam even als

de lever of de milt, vrij in de buiksholte fchijnt

te hangen.

4. â 4 $, sis.
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S. 513.

De vaten, welke naderhand de zaadftreng

moeten uitmaken, worden achter het buiksvlies,

2t welk in dat tijdstip zeer dun en doorschijnend

is, aldus gezien, dat de zaadflagader en zaad

ader (fig. 1. b. f..) ter zijde van de ruggraat be

nedenwaards, en de afleidingsbuis ( - c. g. - )

binnenwaards, naar den hals der pisblaas (- h.-)

in een los celwijs- weeffel, dat achter het buiks

vlies ligt, voortlopen, terwijl zij eindelijk, bin

nen de meer gemelde plooi van het buikSVlies, in

den bal zich inplanten.

- $ 514.

Nu worden, tegen het midden der dragt de

ballen langzamerhand benedenwaarts gedreven,

zoo dat zij den genoemden doorgang van het buiks

vlies ($. 511. ) meer en meer naderen, wanneer

dan te gelijk de genoemde plooi van het buiks

vlies met het rolronde verlengfel ($. 512. ) wordt

zaamgevouwen, tot dat de bal, ten laatste, voor

de opening van den doorgang komt te liggen.

S. 515.

Wanneer dan in eene rijpere vrucht de tijd

daar is, dat de bal zakken moet, wordt de, tot

nog toe naauwe opening, zoo zeer verwijderd,

dat de bal zoo door dezelve, als door de fpleet

- Of

er
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ofring der buikspieren, die denzelven omvat, en ver

volgens door den geheelen doorgang voortglijden,

en zoo plotseling in het bobbelig of opgeblazen

zakje, waarvan wij ($ 5II. ) gewag maakten val

len kan: en ZOOdra dit gefchiedt is, wordt de

meermaals genoemde opening in het buiksvlies

zeer naauw gesloten, en vergroeit zelfs in korten

tijd zoo zeer, dat er gewoonlijk, reeds in de

kindsheid, geen fpoor meer van over blijft.

$ 516.

Zoo traag nu de bal, zo lang hij nog in de

buiksholte befloten is naar de opening voortgaat,

ZOo veel te fneller, en plotseling als het ware

fchijnt hij door den doorgang heen te glijden :

want het is eene bekende zaak, dat men bij de

ontleding van voldragen vruchten den bal of nog

tegen de opening van het buiksvlies, of, na dat

hij reeds door de fpleet gegleden is, in de lies

liggen vindt, terwijl het mij, flechts eens ge

beurd is, in de buiksholte van eene tweelings-,

vrucht, waarvan ik de afbeelding hier bij VOege ,

den regter bal op het oogenblik waartenemen dat

hij zeer vast midden in den doorgang hong, en

in denzelven, als het ware, bekneld was, (fig.

1. a. ) en dus op het punt fcheen te Wezen om

uit de buiksholte in het zakje te vallen. Met

den linker bal was dit reeds gebeurd, daar deze

reeds buiten den doorgang, en de opening aan

A a 5 de
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den kant van de buiksholte ook reeds naauw ge

floten was (- e. -).

S. 517. -

Deze merkwaardige doortogt der ballen uit

de buiksholte door de lies is wel aan geen vasten

tijd verbonden, maar schijnt echter meest tegen

de laatste maand der dragt te gebeuren , afchoon

de ballen ook wel, en zulks niet eens zeldzaam,

bij pas geboren kinderen, of in de buiksholte zel

ve, of nog boven in de lies gevonden worden.

Want de bal moet, na dat hij reeds uit de buiks

holte gekomen is, nog een nieuwen weg afleg

gen, om zoo met het zakje, waarin hij hangt,

uit de lies in den balzak te komen.

- $. 518.

Dat de ballen waarlijk langs dezen weg,

welken wij tot hiertoe beschreven hebben, lang

zamerhand uit de buiksholte in den balzak zak

ken , wordt ons door herhaalde waarnemingen

genoegzaam bevestigd : maar het opsporen der

oorzaken en krachten, waaraan men dien ver

wonderlijken togt der ballen verschuldigd is, schijnt

gantsch zoo gemaklijk niet. Ik ten minste worde,

van dag tot dag, meer en meer overtuigd, dat

geene dier krachten, waaraan men tot nu toe

gemeenelijk dit neerdalen der ballen toeschreef,

genoegzaam is om eene Zoo wonderbaare bewe

ging »
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ging, voornamelijk om het doorvallen der ballen

door den meermaals genoemden doorgang te ver

klaren. (Men fchreef deze beweging doorgaans,

of aan de werking der opschortende fpier van de

ballen toe, of aan die van het middelrif, of aan

de enkele Zamentrekkingskracht van een met pecs

achtige vezels doorweven celwijs- weefsel, dat

aan het rolronde verlengfel van het buiksvlies ($. .

512. ) gehecht is, en waaraan men den naam van

het roer van HUN TE R (gubernaculum hunterianum )

gegeven heeft.) Ik voor mij ben integendeel van

gevoelen dat deze geheele werking, meer dan

eenige andere, wederom een allerduidelijkst be

wijs van een eigendommelijk of bijzonder leven

geeft, nadien wij toch zonder een zoodanig bij

zonder hulpmiddel ons zelfs geen denkbeeld vormen

kunnen van eene zoo merkwaardige, en in allen

opzigte eenige beweging; eene beweging, die

men in geenen deele, met eenige andere werking

der dierlijke huishouding vergelijken kan. -

- S. 519.

De bekleedfelen, waarin de ballen, na dat

zij dezen weg hebben afgelegd, besloten zijn; kun

men gevoegelijk onderscheiden worden in dat,

het welk beiden gemeen, en in anderen, waar

van elke bal in het bijzonder voorzien is.

Het eerfte is de balzak, welke uit een dunne

huid bestaat, waar onder eene kleine laag vet
v ligt »
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-

ligt, en van de overige uitwendige bekleedfelen

hier door onderscheiden is, dat hij zijn uitwendig

voorkomen op eene Zonderlinge wijze veranderen

kan, want dan eens hangt hij los en flap neér ;

dan weder is hij gefpannen, en zeer fterk gerim

peld, hetwelk vooral bij de werking der teeldrift,

en der koude plaats grijpt.

$. 52O. -

van de rokken, die elke bal voor zich in 't

bijzonder bezit, volgt de (tunica dartos) onmidde

lijk op den balzak. Deze rok bezit eene bijzon

der sterke zamentrekkingskracht, welke voortref

felijke mannen, zoo als w 1N s Low en HALLER

verleid heeft om denzelven den aard en krachten

der fpieren toe te kennen , hoeWel zonder

grond.

$ 521.

Hierop volgen drieërlei fchederokken (tunicae

vaginales) welke N E U BAUER (m) het eerst

naauwkeurig onderzocht, en onderscheiden heeft,

en welke van den vorigen rok door eene groote

hoeveelheid van zacht celwijs- weefsel zijn afge

fcheiden.

- v De

(m) NEUBAUER, De tunicis vaginalibus teftis et funiculi

fpermatici. Giesf, 1767. 4to. -
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De buitenste dezer rokken is aan den bal,

en zaadftreng gemeen, en met dezelve vereënigen

zich eenige verfpreide vleeschbundels van den

fchortfpier.

Vervolgens hebben de zaadftreng, en de bal

zelve ieder nog een eigen rok, welke laatste

meestal met zijn onderstgedeelte, aan den eersten

gemeenen rok is vastgehecht, en van binnen om

trent even als het hartezakje, door een weekma

kend vocht besproeid wordt.

$. 522.

De oorsprong dezer rokken, waar over men

zoo onderscheiden gedacht heeft, is, zoo mij

dunkt, gemakkelijk uit dat gene te verklaren,

wat ik over het nederdalen der ballen gezegd heb.

De eerste of gemeene rok namelijk, ontstaat

uit dat opgeblazen zakje, of nederdalend verleng

fel van het buiksvlies, waarvan ik (S. 511.) ge

wag heb gemaakt.

Die, welke de bal alleen omgeeft uit dat ver

lengfel van het buiksvlies, dat van het rolronde

verlengfel ($ 512.) opwaarts gaat en den bal,

van zijn eersten oorsprong af, omkleedt.

En die, eindelijk, welke tot de zaadftreng

behoort uit de door ons ook reeds genocmde

vouw, en uit het korte rolronde verlengfel, waar

in die vouW uitloopt, voor dat zij den bal omvat.

S. 523.



382 ovER HET vooRTTEELINGswERK

$. 523.

Aan den bal zelven (n) is de witachtige rok

(tunica albuginea) even als de bast aan eenen boom,

vast gegroeid. Tusschen de verdubbeling van de

zen rok met den inwendigen fchederok dringen

de vaten in het binnenste, brijachtige gedeelte

van den bal door (o), bestaande geheel en al uit

bloedvoerende en afcheidende vaatjes (p), die

de langte van eene fpan ( q) halen, en in kor

relige kwabbetjes zamengerold zijn. De laatste

voeren het afgescheiden zaad, door het vaten net

van H AL LER (r), en de uitvoerende vaten van

DE GRAAF (s), naar de toppen der kegels van

den bijbal.

(n) AL. MoNRo, Fil. De teflibus et de femine in variis

animalius. Edinb. 1755 8vo. - -

(o) B. s. ALBINI, Annot. acad. Lib, II. Tab, VII. fig.

I. 2. 3.

(p) GREw, Mufeum regalis focietatis, pag. 7. -

(q ) söMMERING, is het gelukt, zoo wel alle de vaten,

die den bal uitmaken, als het geheele hoofd van den bij

bal (epididymis) zeer goed met kwik op te vullen: Ueber

die korperl, verfch, des Negers vom Europäer, pag. 38.

(r) HALLER, De viis feminis in Philof. Transact. No.

494, fig. 1. g g.

(s) DE GRAAF, De virorum generationi infervientibus,

Tab. IV. fig. 1. 2.

S. 524.
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S. 524.

De bijbal, namelijk (epididymis) of oppertwee

ling, welke tegen de zijde van den bal aanligt be

staat uit een eenig vat, dat wel 30 voet lang is,

en aan den eenen kant, welke men het hoofd

noemt, in 2o knobbeltjes of kogeltjes, of daarom

trent verdeeld is (t), terwijl hij aan de andere,

en onderfte zijde, welke men den ftaart noemt,

langzamerhand in dikte toeneemt (u), en in het

afleidingsvat (vas deferens) overgaat.

S. 525.

Beide deze afleidingsvaten klimmen naar den

hals der blaas op, en naderen elkander bij de

klierachtige ligchamen of voorstander (proftata),

waar zij vervolgens binnenwaarts gebogen worden,

en in de zaadblaasjes overgaan; zoo echter, dat

ieder blaasje, en afleidingsvat van dezelfde zijde

eene gemeenschappelijke porie of opening heeft,

die in den pisweg achter het hennenhoofd uit

komt (v).

(t) AL. MoNRo, (de Zoon) Ohfervations anatomical et

phyfiological, Tab. I. E. E. E. F. G. H. Edinb. 1758. 8vo

(u) B. s. ALBINI, Annot. acad. Lib. II. Tab. III. fig. 1.

(v) B. s. ALBINUs, l. c. Lib, IV. Tab. III. fig. 1. 2. 3

$ 526,
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S. 526.

De zaadblaasjes zelve zitten tegen de achter

fte en onderste zijde van de waterblaas, rondom

in eene groote hoeveelheid vet. Zij doen zich,

in het algemeen, als twee kleine darmtjes voor,

die, op velerlei wijze, gebogen en door de me

nigte van derzelver blinde verlengfels een getakt

voorkomen hebben (w). -

Deze blaasjes hebben twee rokken, genoeg

zaam aan die gelijk, welke wij aan de galblaas

hebben toegekend. De eene namelijk is fteviger,

en van die foort, die men gewoonlijk zenuwach

tige noemt. De andere of inwendige rok is dun

ner, en vol met celletjes en kuiltjes, en hier en

daar vooruitstekende plooijen, aan die gelijk ,

welke men in den hals der galblaas waarneemt,

en daardoor, als het ware in kastjes of holletjes

verdeeld.

$. - 527.

In alle deze, tot hier toe opgenoemde, dee

len wordt, van de huwbare jaaren af, het man

nelijke zaad in eene kleine hoeveelheid en lang

zaam afgescheiden, en bewaart. Het is een ge

heel

(w) . Zie de afbeeldingen, die de GRA EF, H ALLER,

ALBIN Us en M. o N Ro, t. a. p. van deze deelen gegeven

hebben.
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heel eigenaardig en allerbelangrijkst vocht , dat

eene melkwitte naar het geele trekkende kleur,

eene geheel bijzondere reuk, en flijmerige taaiheid

heeft. Deszelfs foortelijke zwaarte is zeer groot,

en overtreft die van alle andere afgescheidene

vochten (x).
A

$. 523.

Behalve dit heeft het zaad dit bijzonders, dat

het , zoo als in den jaare 1677. door LU D.

H A M. (y) een Dantziger, het eerst waargeno

men is, een oneindig getal zaaddiertjes bevat,

van die foort, welke men infufie- diertjes noemt,

en die in onderscheiden dieren eene verfchillende

figuur hebben. Bij den mensch zijn zij eirond, en

van kleine ftaartjes voorzien (z). Intusschen zijn

zij, ZOO als men zegt, alleen in gezond en

vruchtbaar zaad aanwezig, zoo dat zij eeniger

mate een bijkomend kenmerk van de rijpheid en

vruchtbaarheid van dit vocht schijnen op te leve

TC11,

(z) FR. BENT: ostANDER, zegt dat het bij zekere om

ftandigheden pas uitgeworpen zaad . phosphoriesch licht

opgeeft: De caufa infertionis placentae in uteri orificium, pag.

16. Gotting. 1792. 4to.

(y) FR. scHRADER, De mlerofcopiorum ufu in naturae fe,

et anatome, pag. 34. Gotting. 1781. 8vo.

(z) Vergelijk w. FR, v. GLEICHEN, Ueber die Saamen

4nd infuftonsthierchen, Tab. I. fig. 1. Norimb. 1778. 4ts.

B b
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ren. Ik zegge een bijkomend kenmerk, daar zij

toch voor het overige niets van het vruchtbaar

makend beginfel bevatten, en nog veel minder

vOor de kiemen van den aanftaanden mensch moe

ten gehouden worden. Dit zal, zoo als ik ten

minfte hope na zoo vele redeneringen (a) en

waarnemingen dien aangaande geen nader betoog -

meer behoeven.

$. 529. t -

Dit, ter voortteeling bestemde, vocht, lang

zamerhand in de hier boven beschreven blaasjes,

bij een verzameld, blijft daar tot dat het moet

uitgeloosd worden; en door dit oponthoud onder

gaat het genoegzaam dezelfde veranderingen, als

de gal in de galblaas. De waterachtige deelen ,

worden er afgetrokken, en het zaad zelf wordt

daar door meer verdikt en meer zamengedrongen,

of sterker (b). - -

- - - S. 530.

( a ) Ziet vooral wat sp A LL A Nz A N1 hier over heeft,

zoo in zijne Opufculi di fifica animale e vegetabile, Vol. II.

Mutin. 1776. 8vo. Als in Differtationi etc. Vol. II. Ibid.

173o 8vo.

(b) Het wonderfpreukig gevoelen, dat reeds voorlang

door fommige opgeworpen is, en volgens welk het zaad,

niet uit de zaadblaasjes, maar uit de afleidingsbuizen zelve

zoude geloosd worden, terwijl het vocht, dat in die zaad

blaasjes bevat is, geen waar zaadvocht, maar van een

geheel
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S. 530.

Want even als de ballen met de vaatstrengen,

waaraan zij hangen , eene groote menigte van

watervaten hebben, welke uit dezelve een, eeni

germate zaadachtig, vocht opslorpen, naar het

bloed voeren, en zoo de verdere afscheiding van

het zaad bevorderen, gelijk wij dit te voren (S.

477.) hebben opgegeven , ZOo zijn ook de zaad

blaasjes van diergelijke vaten voorzien, die het

krachteloos waterig vocht inzuigen, en dus het

overblijvend zaad des te werkzamer maken.

S. 53I.

Intusschen twijfele ik er zeer aan of er, in

een gezond mensch, Ooit Waar zaad uit de zaad

blaasjes worde opgeflorpt, maar nog meer of dit

zaad onmiddelijk naar de naburige bloedaderen

gevoerd wordt, zoo als men zulks wel eens be

weerd heeft. En nog twijfelachtiger dan dit alles

komt

geheel anderen aard zoude zijn, en in, aan deze deelen

bijzonder eigene, klieren zoude worden afgescheiden,

heeft onder de hedendaagfche nieuwe verdedigers gevonden,

in Jo, HUNTER, On certain parts of the animal oeconomy,

pag. 27. - En J. A. c HAP TAL, journ. de phyfique,

pag. 1or. Fevr. 1737. - ,

Het is daarentegen wederom wederlegd door sóM

RING, in Med. Biblioth. (vo N E LUMEND AcH) Vol. III

pag. 87. - - , --

B b 2.
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-

komt mij het gevoelen voor, als of door zoodanig

eene zaadopslorping, voorondersteld dat zij aan

wezig ware, de ontijdige teeldrift zoude verhin

derd worden; daar zij integendeel blijkbaar de

oorzaak is van eene ontembare en bijna razende

teeldrift. Gelijk wij zullen zien kunnen, wanneer

- wij de verschijnselen, die zich bij dieren voor

doen, welke een bepaalden bronstijd hebben,

met de ligchaamsgesteldheid van gefnedenen ver

gelijken. -

S. 532.

Veel waarschijnlijker is het dat de mensch,

ten dien einde, een geheel ander voorregt, het

welk behalve hem geen ander dier, zoo veel ik

weet, eigen is, heeft verkregen, namelijk de

zaadontlastingen bij nacht (c), welke ik in zoo

verre tot de natuurlijke ontlastingen van een ge

zond man brenge, als hij er in eene mindere of

meerdere mate, naar gelang van zijn tempera

ment en ligchaamsgesteltenis aan onderhevig is,

en daardoor van een lastigen en anderzins ligt

dringenden overvloed van zaad ontheven wordt (d).

g

N- S. 533.

(c) cHR. RUD. JAENrscH, De pollutione nocturne, Got

ting. 1795. 4to. -

(d) Ik erken gaarne, dat woeste volken van een phleg

matiek gestel, en die zich in het wild vermengen,
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S. 533.

Het Zaad WOrdt nimmer zuiver geloosd, Inalal'

altijd vermengd met het vocht uit de klierachtige

ligchamen. Dit laatste is een fap dat, op het

uiterlijk aanzien, zeer gelijk is aan het eiwit, en

dus benaamd wordt naar de bron, waaruit het

vloeit. Zijnde deze een zeer groot ligchaam, dat

uit eene bijzondere en zeer vastte zelfstandigheid

bestaat. Het is geplaatst tusfchen den sponsbol

van den pisweg, en de zaadblaasjes, en draagt

gemeenelijk den naam van klierachtig ligchaam Of

voorstaander (proftata, corpus glandulofum). De ont

lastingsbuizen van dit vocht zijn nog niet regt be

kend; misschien hebben zij eenige gemeenschap

met den boezem van den Zaadzak, waarvan de

opening in den pisweg zelven, tusschen de porien

der zaadblaasjes (S. 525), te vinden is (e).

die ontlasting niet behoeven, maar ben integendeel van

gedachte, dat men dezelve als eene geschikte natuurlijke

verligting moet aanmerken, bij eenen jongen, ongehuwden

bloedrijken, volsappigen man, wiens verbeelding levendig,

wiens levenswijze eenigzins overdadig is, maar die, met

dat al, eene zeer volkomene betrekkelijke gezondheid ge

niet.

(e) MoRGANI, Adverfaria anatom, IV. fig. 1. e

g, 3b g $ sse
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$ 534.

De pisweg of pisbuis is bij het mannelijk ge

flacht ter ontlasting van drieërlei vocht geschikt,

te weten van de pis, van het Zaadvocht, en van

het vocht der proftata, en is met een flijm be

fmeerd, dat uit talrijke groeven, welke langs

zijn binnenste oppervlakte verspreid zijn (f) ,

voortkomt. Hij is door een sponsachtig weeffel

omgeven, waarop twee diergelijke, nevens mal

kander geplaatste, doch veel vaster en dikker

ligchamen rusten (g), die men de fponsachtige

Higchamen noemt, en die het grootste gedeelte

van het mannelijk teellid uitmaken, waarvan het

uiterste einde, het welk een verlengfel van het

eerstgemeld fponsachtig weeffel is, het roedehoofd

(glans) genaamd wordt. Het mannelijke lid is,

over het geheel genomen, door een teder van vet

ontbloot en zeer ligt mêgevend vel bedekt, dat

aan de Kroon van het roedehoofd de voorhuid

begint te vormen, en over hetzelve even zoo

beweegbaar is als de oogleden over den oogbol.

De binnenste verdubbeling van de voorhuid wordt,

onder een ander voorkomen, Over het roedehoofd

tG

(f) Io. LADMIRAL, Effigies penis humani. Lugd. Bat.

I74I. 4t0.

(g) RUYscH, Olfervat. anatom. chirurg. centur. pag. 99

6g. 75-82.

En deszelfs Epift. problem. XV. fig. 2, 4, 6, 7.

*
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teruggebogen (omtrent zoo als de albuginea van

het oog) en is aan de kroon met vele kliertjes »

welke men Lettriaanfche kliertjes (h) noemt, en

die men met de Meiboomfche van de oogleden

eenigermate vergelijken kan, bezet, waaruit een

zeer bijzonder smeer wordt uitgestort (i).

S. 535.

Het op deze wijze zamengesteld mannelijk teel

lid is voor oprigting vatbaar, namelijk een op

- zwel

(h) MoRGAGNI, Adverf: anat. I. Tab. IV. fig, 4 i, k.

(i) Het is eene algemeen bekende zaak, dat dit fmeer

bij jongelingen, vooral wanneer zij verhit zijn, ligt

wordt opgehoopt, een kaasagtig zetsel vormt, en door

zijne fcherpte prikkelt. De inwoners van warme landen,

zijn echter wel het meest aan dat ongemak onderhevig,

en de voornaamste nuttigheid der befnijdenis schijnt dus

daarin gelegen te zijn, dat daar door zulk eene lastige

ophooping wordt voorgekomen. Daarom laten dan ook

de Christen bewoners van de Gambia zich fomtijds be

fnijden, en de daar levende onbefneden Europeërs wor

den van dit ongemak dikwijls gekweld. Ook heeft de

herstelder der Heelkunst in de veertiende eeuw G U 1 DE

cHAU L1Ac, reeds toen gezegd, dat de besnijdenis ook

anderen, behalve de Jooden en Saracenen van dienst kon

wezen, ,, om dat er dan,” zoo als hij zegt, , geene

, onreinheden aan den wortel van den eikel verzameld

•, worden , en dien verhitten.” Chir. Tr. VI. Doãr. II,

p2g. III

Bb 4
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zwellen en stijf worden, het welk door eenen

Zeer fterk vermeerderden en verfnelden toevloed

van bloed in zijn hol weeffel, wordt te weeg ge

bragt, en waartoe een of ander ligchamelijke of

geestige prikkeling de opwekkende oorzaak is.

In deze oprigting verandert de ftand der roede,

die vervolgens, als het overtollig bloed is weg

gevloeid, weder flap neerhangt (k).

S. 536.

Wanneer de roede dus flap neêrhangt, is zij,

bij haar begin aan den hals der blaas, verwon

derlijk gebogen (l), en deze hare rigting is voor

de ontlasting der pis aller gefchiktst; doch in het

geheel niet (m) voor die van het teelvocht, daar

het

e

(k) Er is een merkwaardig verfchijnfel, het welk,

uit hoofde van het licht, dat het over deze geheele wer

king fchijnt te zullen verfpreiden , onze aandacht ten

hoogsten verdient, namelijk de oprigting der roede in ver

moorden, voornamelijk echter in geworgden. Vergelijk

hier behalve de bijeengeraapte rommelzoo van GARMAN

NUs, De miraculis mortuorum, Lib. XI. pag. 7. feq. MoR

• A GN 1, De fedibus et causfis morborum, XIX. 19 feq.

(l) cAMPER1, Demonfirat. anatom. pathol. Lib. II. Tab.

III. fig. 1.

(m) G. BEUDT, De fabrica et ufu vifcerum uropoieticorum

Lugd. Bat. 1744 4to. - Mede te vinden in HALLERI,

Colleå, disf: anat. Tom, III, Tab. III.
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het begin van den pisweg dan in een scherpe

hoek met de zaadblaasjes staat.

$ 537.

Wanneer nu de roede door de werking van

een geilen prikkel zich langzamerhand oprigt;

vloeit er gewoonelijk eerst vocht uit de proftata,

het welk dikwijls onvermengd, doch bijna nooit

te gelijk met de pis wordt uitgeloosd. De voor

naamfte nuttigheid van dit vocht bestaat echter

daar in, dat het te gelijk met het Zaad geloosd.

wordt, het zij dan op dat zijne eiwitachtige

glibberigheid het - taaije zaad gefchikter zou ma

ken om te worden geloosd, het zij dat het eenig

deel aan de voortteeling heeft.

S. 538.

De zaadschieting Wordt zoo door , deSZelfs

dringenden overvloed in de zaadblaasjes, als door

de teeldrift opgewekt. Zij wordt volvoerd voor

eerst door eene allersterkste uitrekking waar door

aan de pis de weg afgesneden, en voor het zaad

open gezet wordt: vervolgens door eene eenig

zins krampachtige zamentrekking der zaakblaas

jes, door stuiptrekkingen van den optrekkenden

zars-fpier (levater ani), en van de pisversnellende
n Bb 5 fpierep
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spieren of watervoortdrijvers (acceleratores urinae),

en door eene algemeene, korte, niet zeer hevige

maar als het ware epileptiefche en vermoeijende

fchudding van het geheele zenuwgestel.
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ZEVEN- EN DERTIGSTE AFDEELING,

o V E R

DE G E S L A CH TW ER KI N G EN VAN DE

vR oU w 1N HET GEMEEN.

S. 539. /

Gelijk de werktuigen der voortteeling bij den

man tot geven, ZOO zijn zij bij de vrouw tot

ontvangen geschikt , en verfchillen, over het

algemeen, veel van elkanderen. In sommige dee

len vertoonen zij echter een zeer gelijk maaksel.

Zoo komt de kittelaar, welke onder de fchamel

heid, tusschen de bovenste vereniging der lip

pen, verscholen zit, in meer dan een opzicht

met de mannelijke roede overeen, behalve dat

hij van den pisweg afgescheiden, dus ondoorboord,

en wanneer hij wel is gevormd, zeer klein is.

Somtijds toch behoudt hij, volgens het verhaal

der fchrijveren, ook in volwassen voorwerpen de

grootte, welke hij bij vrouwelijke vruchten heeft

(S. 5oo.) , welk lelijk gebrek aan de meeste

fabeltjes van manwijven zijnen oorsprong fchijnt

ge
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gegeven te hebben (n). Voor het overige heeft

dit kleine deel ook zijne holle ligchamen, is voor

oprigting vatbaar, met eene voorhuid overdekt,

en levert een fmout op, het welk met dat van

LITT RE (S. 525.) veel overeenkomst heeft (o).

$ 540.

Van den kittelaar daalen de kleine lippen of

watervleugels nederwaarts, en ook deze kunnen

foms buiten gemeen groot zijn (p), het werk ook

al

(n) HALLER, in Commentar. Joc. fcient. Gotting. Vol. I.

pag. 12.

GAUTIER, heeft er afbeeldingen van, in Olfervations

fur l'hiftoire naturelle, A. 1752. - *

(o) Daar ook dit fmout, in warme lande, even als

bij de mannen kan opgehoopt worden, en aan fcherpte

onderhevig is; heeft zulks gelegenheid gegeven tot het

befnijden der meisjes, dat in zeer vele ft, eken van Afrika,

en Afia zeer gemeen is. -

cARST. NTEBUHR, geeft in zijne B-fchreib. von Arabiën

de afbeelding van de fchaamdeelen van een, zoodanig be

fneden, Arabiesch meisje van 18 jaren, zijnde deze af

beelding naar het leven geteekend, waartoe hij eene zeer

zeldzame gelegenheid gehad heeft. Zie ook os 1 AN DE R,

Denkwärdigkeiten für die Heilkunde, etc. Vol. II. Tab. VI.

fig. 1. - -

(p) Ja foms hebben er natuurfpelingen ten opzigte van

haar getal plaats. NEUBAUER, De triplici Nympharum ording,

Jenae I774• 4，0. .
»
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al tot fabelagtige vertellingen aanleiding gegeven

heeft (q). Zij zijn even als de kittelaar, ten

hoogfte gevoelig, en het fchijnt dat zij de ftraal

van de pis eenigzins eene rigting geven, daar

de opening van den pisweg (r), die bij de vrou

wen zeer kort is, op derzelver bodem verbor
gen ligt. u

$ 54I.

Onder die opening ligt onmiddelijk de ingang

der fchede, Welke met velerlei flijmgroeven om

- ge

(q) Te weten aangaande het zoogenaamde voorfchoot

der Hottentotfche vrouwen. Intusfchen heeft een Genees

kundig ooggetuige w. TEN RHY NE, dit verschijnsel reeds

tot de buitengewoon groote watervleugels te huis gebragt,

De tromontorio bon. fpei, pag. 33 - Breeder heb ik er

over gehandeld in mijn werk Over de aangeboren verfchei

denheid, enz. pag. 242. derde uitg.

HALLE R, verhaalt iets diergelijks van de Kamfchat

daalfche vrouwen, Befchreib. v. d. Lande Kamfchatka, pag

3Oo. - - -

(r) In zeer gave voorwerpen is de opening mee

haartjes bezet, zoo als ik hier voor mij zie in de teel

deelen van eene stokoude vrouw, welke zich zoo door

een ongeschonden maagdenvlies, als door het volkomenst,

en als het ware geheel afgewerkt maakfel der overige

fchaamdeelen, doen opmerken. Het is een geschenk van

den Heere B Uc H N ER, een zeer verdienstelijken Genees

heer te Gotha, en mijn bijzonderen Vriend.
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geven is, waartoe onder anderen, de piswegfleut

ven van DE GRAAF (s), en de verkeerdelijk

dus genaamde monden der voorstaanders van C

E ART H oLINUs (t) behooren , en met welker

vette flijm deeze schaamdeelen besmeerd wor

den (u).

$. 542.

Voor de ingang der fchede is het maagden

vlies (v) gespannen, het welk meestal cene ring

vormige gedaante heeft, en aan geen dier - foort

buiten den mensch, voor zoo veel ik weet, eigen

is, terwijl ook deszelfs natuurkundige nuttigheid

tot nog toe, onbekend is.

Uit de lappen van het verscheurd maagden

vlies ontstaan de vleeschheuveltjes (carunculae myr

ziformes) welker getal onbepaald is, en welke een

zeker teeken zijn van den verloren maagdom.

(s) Jo. Jac. HUBERT, Icones uteri, onder die van HAL

LER, Fafc. I. Tab- II. fig. I. g.

(t) Bij denzelfde t. a. p. fig. 1. b. b. fig. 5. d,

(u) Hier onder moet men ook twee gaatjes fchikken,

welke Jo. DRYANDRUS, dikwijls aan het eind der fchede,

bij levende vrouwspersonen heeft waargenomen.

Nic. Massae, Epift. medicinal. Tab. I pag. 123 b.

(v) Jo. GUL. ToLBERG, De varietate hymenum. Halé

I791. 4to.

osIANDER, l. c. Tab. I-VII.

N

S. 545
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$ 543. ',

Vervolgens loopt de scheede opwaarts tusschen

de pisblaas, en den aarsdarm. Zij bestaat uit een

dik op een gepakt, en zeer vaatrijk celwijs

weefel, is aan de onderste zijde omgeven door

den fluitfpier (w), (conftrictor cunni) en inwendig

met een zeer zachten rok bekleed, welke twee

kolommen van zeer fraaije plooijen (x) heeft, die

in eene voorste en achterfte (y) onderscheiden wor

den. Uit deze plooijen druipt een flijmerig vocht,

het Welk de fcheede befmeert. -

$ 544. -

Op den bovensten rand der fcheede rust de

baarmoeder, Welke aan weerszijde van hare bree

de banden afhangt. Derzelver rolronde hals (z)

Wordt door de fcheede omvat, en door een naauw

kanaal doorboord, het welk mede, even als

de fcheede, van plooijen voorzien is, die men

den boom des levens noemt. Beide de monden

van

(w) EUSTAcHII, Tab. XIV. fig. 1. X. X.

sANToRINI, Tab. pofth. xvII. J. J.

(*) HuneR, De vaginae fruäura rugofa, nee non de hy

mene. Gotting. 1742. 4to.

(y) HALLERI, Icon. anat. Fafc. II. Tab. VI. fig. 1. 2:

(*) RoEDERER, Icones “teri humani, Tab. VII. fig. 2:

3-4

e"
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van dezen hals, voornamelijk echter de bovenste,

of inwendige , zijn meestal met een taai slijm

bezet.

S. 545. -

De zelfstandigheid, waaruit de baarmoeder

bestaat is zeer bijzonder. Het is een eigenaardig

zeer dik, vast weefsel (a) (parenchyma), het

welk met een groot getal bloedvaten, waarvan de

aderlijke geen klapvliezen hebben, doorweven is,

welke met verwonderlijke flangsgewijze kronkels

zich overal verspreiden (b). Voorts bezit de

baarmoeder ook watervaten (c), en heeft ontel

baar veele zenuwen (d), door welker middel zij

met de meeste ligchaamsdeelen in dat verwon

derlijk verband staat. -

S. 546.

Van buiten is de baarmoeder door het buiks

vlies bedekt; van binnen is hare kleine holte,

vooral op den grond of bodem, met een zacht

en zeer fijn sponsachtig vlies overtogen, 't welk

fom

(a) Jo. GoTTL. wEIssE, (praef. 6. RUD. BoE HMER,) -

De ftructura uteri non mufculofa, fed cellulofo- vafculofa.

(b) wALTER, De morbis peritonaei, Tab. I. II.

(c) MAscAGNI. Tab. XIV. - - -

(d) wALTER, Tab. nerv. thor. et abdom. Tab. I- **,
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fommigen (e) meenen, dat uit ongekleurde flag

aderlijke-, anderen (f) uit water - vaatjes bestaat.

S. 547. -

Wat het spierachtig weefsel betreft, hetwelk

fommigen aan de baarmoeder hebben toege

- kend (g), doch door anderen ontkend is (h ),

daaromtrent ftaat het mij vrij aal.tcmerken, dat

het mij ten minsten nog niet heeft mogen ge

beuren iets, dat naar ware fpiervezelen geleek

in eene baarmoeder zoo wef in den onbevruchten,

als zwangeren ftaat te ontdekken, hoewel ik er

van beiden zeker geen gering aantal niet alleen

in zoogenaamde praeparaten, maar in verfche lijken

heb kunnen onderzoeken: terwijl ook de verde

digers van het fpierachtig weeffel der baarmoeder

zullen moeten toegeven, dat de vezels, welke

zij voor fpiervezels houden, voorzeker, ten op

zigte van hare hoedanigheden, van alle andere,

- - in

(e) FRRREIN, in Mém. de l'acad. des fc, de Paris. A

17 : 1. pag. 375. - -

(f) MAscAGNI, 1. c. p. 4.

(g) sUE, in Mëin. préfentès, Vol. V.

(h) w A L THE R, in Betracht über die Geburtstheile der

- Weihl. Geichl, pag. 25 feq. - -

chr. H. * 12 ke, Uber die ftructur der Gebährmuttir,

Beri, 1793, 8yo. - , * -

C c

?



402 ovER DE GESLACHTwERKINGEN

in het menschelijk ligchaam aanwezige vezels,

grootelijks verschillen. In tegendeel worde ik

dagelijks meer en meer overtuigd, dat de baar

moeder geen ware prikkelbaarheid bezit (S. 301.),

maar dat zij meer dan eenig ander ligchaamsdeel

- een eigen leven ($. 42.) heeft, het welk aan

hare zoo geheel eigenaardige bewegingen en wer

kingen, welke men van geene dier levenskrach

ten , die aan de gelijksoortige ligchaamsdcelen

eigen zijn kan afleiden, volkomen beantwoordt

($. 39-41. ). Ook kwamen dezelven den ouden

geneeskundigen en wijsgeeren , reeds voorlang,

zoo bijzonder en eigenaardig voor, dat zij de

baarmoeder, uit dien hoofde, een levend dier

- noemden, binnen een ander besloten (i).

S. 548.

Uit de hoeken van den grond of bodem der

baarmoeder fpruiten de trompetten van FA LL o

P I Us (k) voort, welke naauwe en bogtige ka

nalen zijn , die in de bovenste vouw van de

breede banden der baarmoeder heen loopen. Der

zelver weefel is aan dat der fcheede gelijk, be

halve

(i) Hier over heb ik breedvoeriger gehandeld, in een

Programma de vi vitali, fanguini deneganda, etc. pag. 15.

feq. Gotting. 1795. 4to.

(k) FALLoPIUs, Obferv. amat. pag. 197.
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halve dat zij van binnen geene plooijen hebben,

en met eene fijne sponsachtige zelfstandigheid om

geven zijn.

- S. 549. -

Derzelver uiterste mond, die in de buiksholte

uitkomt, is niet alleen grooter, dan de opening

aan den kant der baarmoeder, maar is ook door

gekartelde en als 't ware gevingerde franjes om

geven, welke een zeer gewigtig werk bij de be

vruchting schijnen te verrigten; dewijl zij, even

als de trompetten zelve, door de teeldrift opge

rigt fchijnen te worden, en de eijerftokken, die

onder haar liggen, te omvatten.

- S. 55o.

De eijerftokken zelve, welke voor s T EN oN's

tijden (l) de vrouwelijke ballen genoemd wier

den, bestaan behalve uit een zeer taai bijna pees

achtig bekleedfel, en uit een digt in een geweven

celwijs - weefcl. In dit weeffel hangen in elke eijer

stok vijftien zoogenaamde cijtjes van DE GRAAF,

hetwelk blaasjes zijn of liever droppeltjes geel

achtige eiwitaardige wci, die even als waar ei

- Wit

(l) sTENoN, namelijk, heeft het eerst geleerd, dat de

vrouwelijke ballen, aan de eijerstokken gelijk waren. E

lement. myologiae fpecimen, pag. 117. feq. A. 1667.

Cc 2
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wit stollen, wanneer men de versche eijerstokken

in kokend water werpt.

S. 551. -

Zoodanig een eiwitaardige droppel schijnt het

voornaamste vocht te zijn, dat de vrouw tot de

bevruchting bijbrengt ; nadien het waarschijne

lijk is, dat gedurende den huwbaren leeftijd, het

eene droppeltje voor, het andere na, langzamer

hand rijp wordt, en dan tot het bekleedfel van

de eijerftok doordringt, tot dat het t” eeniger tijd

dit bekleedfel kan doorbreken, en door den mond

der trompet opgenomen worden.

S. 552.

Het is evenwel zeker, dat er behalve dit

droppeltje eiwit, dat uit de eijerstok voorschiet,

gedurende de vermenging, nog een ander vocht

wordt uitgestort, hetwelk de ouden, verkeerd

genoeg, met den naam van vrouwelijk zaadvocht

bestempelden. Men kan echter niets bepaalds om

trent den aard, de bronnen, en de algemeenheid

van dit vocht Zeggen, even min als Omtrent het

oogmerk, waartoe het dienen moet (m).

(m) Daar wij tot nu toe niets beter nopens dit vocht

weten, dan het gene er de groote HA RvAE Us, Exercitat

de generat. animal- pag. 95. Ed, Lond, 1651. 4to. van ge

zegd heeft, zij het ons vergund 's Mans eigen woorden

hier
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hier bij te voegen. Hij zegt dan: ,, dat noch de wijfjes

y
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van alle dieren - soorten, noch ook alle de vrouwen

zulk een vocht laten vloeijen, en dat de bevruchting,

ook zonder het uitschieten van hetzelve kan plaats heb

ben. Ik ken er toch velen,” zegt hij, ,, welke zon

der dit, nog al vruchtbaar waren ; fommige zelfs, wel

ke na dat zij hetzelve hadden ondervonden, wel groo

ter wellust gedurende de vermenging genoten , maar

lange zoo vruchtbaar niet waren, dan te voren. Ook

zijn er voorbeelden van vrouwen, welke en genot van

de vermenging hebben, en bevrucht worden, en met

dat al niets laten vloeijen. Verder verwondert het mij

zeer, dat zij, die van gedachte zijn, dat dit vocht tot

de voortteeling noodzakelijk is, niet hebben opgemerkt,

dat het naar buiten, en meestal naar den omtrek van

den kittelaar en den mond der fcheede vloeit; en zelden

in de fcheede, doch nooit in de baarmoeder wordt uit

gestort, zoo dat het met het mannelijk zaad vermengd

worde; en dat het tevens van eene weiachtigen en

fcherpen aard is, even als de pis, niet even als het

zaad, taai en vet op het aanraken." »

C & 2 ACHT
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ACHT- EN DERTIGSTE AFDEELING,

Q V E R

DE M A A N D S T O N ID E N,

$ 553.

Het is eene zeer dikwijls herhaalde en tevens

gewigtige werking der baarmoeder, dat zij, ge

durende omtrent dertig jaren den maandelijk

fchen tol betaalt, welke de natuur aan geen an

dere dieren - foort (n) heeft opgelegd, daar de

VrOuW,

(n) Gemeenelijk kennen de Schrijvers der Natuurlijke

Historie, en onder dezen BUFFoN, ook aan fommige an

dere zoogdieren, buiten den mensch, voornamelijk aan

fommige aapfoorten deze periodieke bloedvloeijing toe.

Na dat ik echter meer dan een wijfje juist van die foort,

waar van men dit verhaalt, namelijk van de gewone bosch

aap (fmia fylvanus) den Meerkat (fimia cynomolgus) Man

dril (papio maimon) gedurende vele jaren achter een heb

kunnen nagaan, heb ik fpoedig gezien, dat die vermeen

de maandstonden, bij fommige in het geheel niet aanwe

zig zijn, bij andere en wel van dezelfde foort niets zijn,

dan eene geringe, onbepaalde, en vooral aan geen vasten

tijd gebondene bloedstorting der baarmoeder.
- &

vz. - - -- - -" - --

4



ovER DE MAAND sToN DEN, 407

vrouw, om met PL1N1 Us te spreken, het eenig

fte dier is, dat de ftonden heeft. Maar ook geen

der tot nog toe bekende volken (o) heeft de na

tuur verschoont, daar deze ontlasting in het al

gemeen behoort tot die volstrekt noodzakelijke

vereischten, zonder welke de vrouw ongefci,ikt is

voor de voortplanting van haar geslacht.

(o) Het wel algemeen verfpreide, maar niet te min

fabelachtig verhaal aangaande geheele volken, voorname

lijk in Amerika, welke aan de stonden niet zouden on

derhevig zijn, behoeft heden geene wederlegging meer.

Dit fabeltje fchijnt daar van zijnen oorsprong te heben,

dat de Europaeër, welke die landstreken bezochten, nim

mer eenig fpoor van deze stondenvloeijing konden befpe 1

ren; schoon zij ontelbare vrouwen, schier geheel naakt,

zagen. Hiervan kan men eene tweeledige reden geven.

Vooreeerst deze, dat bij die volken, de vrouwen, welke

de stonden hebben, volgens een gelukkig vooroordeel,

voor vergiftigd gehouden, en uit de gemeenschappelijke

verkering geweerd worden, en in afgelegene hutten, bui

ten de nabijheid van mannen, gedurende hare zuivering

den haar zoo weldadige rust genieten. Eene andere re

den hiervan is de zoo zeer erkende reinheid hunner lig

chamen, en de zedige rigting, welke zij aan hare bee

nen geven, waar door er geen blijk van de stonden in

het oog valt, dat ook door AD R. vAN n E R K E L., in

Reifen nach Rio de Berbice pag. 46. uitdrukkelijk is aan

geteekend. - -

C c 4 5. 554.
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$. 554.

Deze werking neemt, in onze luchtstreek

doorgaans met het vijftiende jaar een aanvang,

en wordt meestal van zulke toevallen voorafge

gaan, die eene volbloedigheid te kennen geven,

elijk bezetting op de borst, fpanning in den om

trek der lendenen, zwaarte der onderste ledema

ten, enz. Bij die cerfte ftondenvloeijing, loopt

er, in het begin, een bleek rood vocht af, daar

1: gzamerhand een donkerder rood bloederig

vocht, en eindelijk waar bloed op volgt, het

weik, gedurende eenige dagen langzaam vloeijen

blijft, terwijl de, zoo even gemelde ongesteldhe

den dan tevens ophouden.

S. 555.

van dien tijd af keert deze bloederige vloed

alle vier weken terug, en duurt dan gewonelijk

zes dagen, en men is van meening, dat in die

tusfchenruimte van tijd, in eene gezonde en fris

fche vrouw van vijf oncen tot een half pond bloed

ontlast wordt. n

S. 556. -

Meestal wordt deze werking, gedurende de

*Wangerschap en het zogen, afgebroken, en na

dat zij omtrent dertig jaren lang geduurd heeft,

houdt zij geheel op, het welk dus, onder onze

. . . lucht
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(

luchtftreek gemeenelijk met het vijf- en veertigstejaar gebeurt, w

$. 557. -

Den oorsprong der maandstonden hebben fom

migen uit de vaten der fcheede, anderen, met

meer waarschijnelijkheid, uit die der baarmoeder

afgeleid. De voorbeelden toch, welke men bij

brengt om het eerste te bewijzen, van zwangere

vrouwen, namelijk of van zulke , die cene geflo

tene baarmoeder hadden, of die aan eene omge

keerde uitgezakte baarmoeder leedden, en niet

te min de ftonden kregen, bewijzen niets, dan de

voortreffelijkheid van de geneeskrachten der na

tuur, die, wanneer de gewone weg is afgefne

den, zich door ongewone wegen weet te red

den. Van den anderen kant zijn er menigvuldige

ontledingen van vrouwen voor handen, die, ter

wijl zij de ftonden hadden gestorven, en in wel

ker baarmoeder de sporen van de stondenvloeijing

te zien waren (p): om nu niet eens te spreken

van zoogenoemde bewijsredenen van voren, waar

door het waarschijnelijk wordt, dat het doel en

oogmerk der maandstonden is, de baarmoeder

door eene zoodanige maandelijkfche bloedvloeijing

voor de toekomstige zwangerschap voor te berei

- den,

(p) MoRGAGNI, Adverf. anatom. I. Tab. III. M. M.M
-

/

Cc 5
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den, en tot voeding der vrucht geschikter te ma

ken (q). Om dezelfde redenen dunkt mij dat de

ftonden uit de flagaderen, en niet uit de aderen

vloeijen.

S. 558.

Wat de oorzaken dezer op eenen bepaalden

tijd wederkerende, en staag voortdurende bloed

vloeijing aangaat, derzelver onderzoek is nog aan

zoo vele zwarigheden onderhevig, dat men hier

zich bij het aannemelijkfte houden, en niet meer,

dan het gene waarschijnelijk voorkomt, verwach

ten moet (r). -

De naafte oorzaak schrijft men aan eene plaat

felijke (s) volbloedigheid toe, waarmede de toe

- val

(q), L. H. cHR. NIEMEYER, De menstruati,nis fine et ufuGotting. 1796. 8vo. t

(r) Die er belang bij hebben, kunnen hierover na

flaan ABR. D'oRvILLE, (praef. HALLEro,) Caujae men/trui

Jluxus disquifitionem. Gotting. 17.48. 4to.

Giss. verz. MUILMAN, An ex celebrata hafte tus opinione

de plethora univerfali vel particulari vera fluxus me jirui eau

fa explicari poifit? Lugd Bat. 1772, 4to.

THEOD. TRAUG. JAEHKEL, (praef. KRAUSE,) Aetiologia

fluxus menftrui. Lipf, 1784. 4to.

(s) Reeds voorlang is die zekere algemeene volbloe

digheid, welke men eertijds als eene oorzaak der maand

ftonden wilde aangemerkt hebben, door geschikter Na

tuurkundigen wederlegd. Het zij mij gegund bij derzelver

w bewij
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vallen der nakende stonden, gelijk mede de me

nigte en de aard der vaten van de baarmoeder,

zeker goed overeen komen.

Onder de meer verwijderde oorzaken mag

men den regt opgaanden stand, dat voornaamste

kenmerk, het welk den mensch van de overige

dieren onderscheidt, voorts het eigenaardig paren

chyna der baarmoeder, en haar bijzonder eigen

leven tellen.

Ten aanzien der reden van den vast bepaalden

loop der maandstonden zal het beter zijn, zijne

onwetenheid te bekennen, dan aan ongegronde

vooronderstellingen te blijven hechten. Immers

fchijnen alle die verschijnsels, zoo wel in den ge

zonden, als zieken mensch, die aan eenen vaS

ten tijdkring verbonden zijn, en welker tijdper

ken langer dan één etmaal duren, onder de ge

heimen der dierlijke natuur gerangschikt te moeten

worden.

bewijzen het voorbeeld der Hongaarsche tweelingzusters te

voegen, die wandrochtelijk aan een gegroeid waren, en

waarvan ik reeds te voren melding gemaakt heb. Schoon

deze zusters een en hetzelfde bloed gemeen hadden, daar

de stammen der buiksbloedvaten, in de lendenen zamen

vloeiden, verfchilden zij met dit al dikwijls, zoo in den

tijd, als in de hoeveelheid der maandelijksche zuivering

# €3
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NEGEN- EN DERTIGSTE AFDEELING,

\

O V E R

D e B E W R U C H T IN G EN

Z W A N G E R S C H A P.

S. 559.

Thans gaan wij over ter beschouwing van dat

einde , waartoe de teeldeelen in beide kunnen

verordend zijn, de bevruchting namelijk en voort

planting van het menfchelijk geslacht. Wij zul

len in het onderzoek hiervan de volgende orde

houden: eerst zullen wij die verschijnfels, welke

zich bij dit verwonderenswaardig en waarlijk god

delijk werk voordoen, eenvoudig verhalen , en

vervolgens zullen wij de krachten nasporen, waar

van men die verschijnfels moet afleiden.

S. 560.

Vooraf is het reeds opmerkenswaardig, dat

elk jaargetijde evengeschikt is, om bij den mensch

de voorteelingsdrift optewekken, en er voor hem

geen tijd gezet is, waarop hij alleen, even als

Zulks bij verre de meeste overige dieren, en zoo

ik
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ik mij niet bedriege, bij alle de zoogdieren plaats

heeft, tot de voortteeling Wordt aangedreven (t).

S. 561.

Zoodra zich dan de vrouw met een man ver

mengd heeft (u), en beiden door de teeldrift,

de algemeenfte en hevigfte van alle dierelijke drif

ten, worden aangevuurd; fchijnt de baarmoeder,

zoo ik mij niet zeer bedriege, eenigermate ont

ftoken en opgezet te worden (v), en door hare

eigenaardige levenskracht ($. 547.) bezield, het

Van

(e) Ten zij men hier deze waarneming te huis wilde

brengen: welke w ARGENT IN het eerst in Zweden ge

maakt heeft, en volgens welken de meeste geboorten in

September voorvallen, het welk dan met den voorgaanden

December zou overeenkomen, zie Swensk. Vetensk. acad

Handling. A. 1767. Vol. XXVIII. pag. 249. -

(u) over de verschillende omstandigheden, welke bij

deze vermenging plaats hebben, heb ik gehandeld in mijn

werkje Over de aangeboren verfcheidenheid, enz. -

(v) Bij R U Y sc H, vindt men twee voorbeelden van

baarmoeders, welke kort na de bevruchting ontleed zijn.

- Het eene in zijne Adverfar. an medico chir. Dec, I.

Tab. II. fig. 3. is van eene hoer, door een jongeling,

terftond na de omhelzing vermoord; het tweede, in The

faur. anat. VI. pag. 23 feq. Tab. V. fig. 1. is van eene,

slechts voor weinige uren bezwangerde vrouw, door den

man in overspel gedood.

-

)
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van den man geschoten (w) zaad in te zuigen,

en daar en tegen zelve een zaadvocht te laten

vloeijen (S. 552.) Terzelver tijd rigten de Fallop

piaanfche buizen zich op, en fluiten hare fran

jes tegen de eijeritokken aan. Daarop breekt in

, een van die beiden een van de blaasjes van DE

GRAAF, even als eene rijpe zweer door, en

laat het eijwitachtig droppeltje, dat het bevatte,

los, hetwelk door de opening der buis ingezo

gen, en zoo naar de baarmoeder gevoerd wordt.

$ 562.

Na dat het genoemde droppeltje is wegge

vloeid, worden de buitenfte lippen van het wond

je door een likteeken geheeld, terwijl van het

overblijvend vaatrijk vliesje, waarin het besloten

was geweest, het geelachtig ligchaam (ac) ont

- ftaat,

(w) Wanneer men in aanmerking neemt, met welke

kracht het mannelijk zaad geschoten, en door de baar

moeder ingezogen wordt, en welk eene geringe hoeveel

heid van hetzelve, zoo als proeven op dieren genomen,

dit aantoonen er ter bevruchtiging noodig is, dan valt het

gemakkelijk te begrijpen, wat men nu en dan van vrou.

Wen hoort, die, zonder fchending van het maagdenvlies

bevrucht zijn, hetwelk men ten betoog van, ik weet

niet welke aura feminalis, (zaaddamp, zaadgeest, ) aan

• Voert,

(*) Jo. cHPH. KUHLEMANNI, Olferv. circa negotium ge

*rationis in ovibus faåae. Gott, 1753. 4to. cum fig. aen.
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ftaat, het welk in den beginne insgelijks hol,

en zoo mij voorkomt, met plaftiefche lympha op

gevuld is. Deze lympha verandert, met den tijd,

in eene vleezige kern (y), waarom een dikke

bast zit, die met vele bloedvaten doorweven

is (z).

$ 563.

Zoodra de baarmoeder, op deze wijze be

zwangerd is, fluit zich het kanaal, dat haren

hals doorboort, voornamelijk aan den bovensten,

of inwendigen mond ($ 544 ) Zeer naauw, zoo

dat

(y) Gut. HUNTER, Anat. uteri gravidi, Tab. XV. fig.

5. Tab. XXIX. fig. 3. Tab. XXXI. fig. 3.

(2) Er is eene vermaarde, en zoo in de natuurkunde

van den mensch als geregtelijke geneeskunst gewigtige

vraag, welke dikwijls door de hedendaagfche geneeskun

digen is opgeworpen, of namelijk het geelachtig ligchaam

alleen het gevolg zij eener vruchtbaare vermenging, dan

of het ook zonder dat ontstaan, en dus ook bij meisjes

aanwezig zijn kan, die nog geen man bekend hebben?

Ik vertrouw, dat ik aan dezen twist, volgens de wetten

der natuur een einde gemaakt, en de voorwaarden, waar

onder ook bij maagden, dit deel ontstaan kan, aangewe

zen heb in eene Verhandeling, onder den tijtel Specimen

phyfiologiae comparatae inter animantia calidi fanguinis vivipa

ra, et ovipara, geplaatst in de Commentat, foc. reg. fcient.

Gotting. Vol. IX. pag. 109. feq.



416 OVER DE BEVRUCHTING

dat er volgens den gewonen loop der natuur,

geene overbevruchting kan plaats hebben. -

Voor het overige zijn er tot nogtoe geene zeke

re en onlochenbare teekenen bekend, waardoor

de vrouw genoeg kan verzekerd zijn van het ge

ne er bij de bevruchting in haar binnenste om

gaat.

S. 564.

De inwendige oppervlakte der baarmoeder,

fchijnt met eene ontsteekingskorst van plaftiefche

lympha, ($. 515.) waaruit naderhand het afvallend'

vlies van HUN TER (a), (membrana caduca, deci

dua II UN TERI) geboren wordt , overtogen te

worden. In dit vlies onderscheidt men twee la

gen of vellen; de eene bekleedt de geheele in

wendige oppervlakte der baarmoeder, behalve de

IT1011

(a) ARETAEUs cAPPApox, fchijnt het allereerst rigtig

over den oorsprong van dit vlies, waarvan wij aan w.

HUNT ER, eene meer naauwkeurige kennis verschuldigd

zijn, geöordeeld te hebben, De caufis et fignis morb. diu

turn. Ed BoERHAAv. L. II. Cap. 11. pag. 64, feq.

Na de herstelling der Ontleedkunde heeft FALLoPrus,

er het eerst melding van gemaakt, Ohferv. anat. pag. 2o7.

R U Y sc H is, voor zoo veel ik weet, de eerste ge

weest, die hetze ve heeft afgebeeld, Thef anat. V. Tab,

I. fig. 1. F. B. C. G. -

w

w



EN zwA N GER sc HAP. · 417

monden der buizen, en van den hals (b). Men

noemt ze de dikke laag, of het dikke vlies. Het

andere vel ontftaat later, en eerst dan, wanneer

het ei begint gevormd te worden, en zijne wor

tels in het afvallend vlies zelve fchiet: dit vlies

krult zich over het geheele ei om , ( Plaat IV.

fig. 1. a: - fig. 2.) en wordt daarom gemeenelijk

het omgebogen afvallend vlies genoemd (c). e

a’

S. 565.

Het eijtje zelf wordt wel voor de vrucht, die

het eens zal moeten bevatten, gevormd, maar

deszelfs vorming begint echter naauwlijks voor

het einde der tweede week (d); zoo dat ik er

sterk

(b) GUL. HUNTER, 1. c. Tab. XXXIV. fig. 3-6.

(c) B. s. AL BIN 1, Annot. acad. Lib. I. Tab. III. fig.

I• 4. -

GUL. HUNTER, 1. c. Tab. 'XXXIII. fig. 1-4.

(d) Ik heb het eijtje, waarvan ik Plaat IV. eene af

beelding geve, daartoe boven anderen gekozen, om dat

het naar zijn teederen ouderdom, zeer fraai, en geheel

ongefchonden is. De afbeelding is intusfchen, fchoon

voor het overige zeer naauwkeurig, uit hoofde van de

ruimte der met wijngeest gevulde flesch, waarin ik het

bewaar, grooter, dan het natuurlijke, waar het lamsvlies

naauwelijks zoo groot is als eene groote erwt.

- Het is van eene vrouw van een sterk ligchaamsgestel ,
v. welke voor de derdemaal zwanger was, en het, na dit

- Dd de
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fterk aan twijfel, of er voor dien tijd wel ooit

teekenen van een gevormd menschelijk eij gevon

den zijn."

S. 566.

Dit eijtje bestaat, behalve het buitenste be

kleedfel, dat het van het genoemde afvallend vlies

van HUNTER ontvangt, uit twee eigene vlie

zen. Het buitenfte, dat zoo het fchijnt, geene

bloedvaten heeft, is het chorion of ader vlies, van

het ei, (Plaat IV. fig. 1. c. ) zoo als de heden

daagfche Natuurkundigen het noemen (e), welks
- w buiten

de stonden voor het eerst waren weggebleven, onverhoeds

was kwijt geraakt. Dit vruchtje schijnt dus tot de eerste

maand der zwangerheid te behooren.

Ik opende het, zoo als 't mij pas gebragt wierd,

voorzigtig, en vond het Chorion door zijn kristallijn vocht,

het lamsvlies met het vocht van dien naam opgevuld.

Voor het overige was er geen fpoor van eenige navel

ftreng, of van de vrucht te vinden; het zij dan dat het

ei het tijdperk van deszelfs vorming nog niet bereikt

had , of dat het een geheel onvruchtbaar, een windei

was. Want dat er reeds een vruchtje aanwezig, en het

zelve eerst naderhand door verrotting vernield zoude zijn

geweest, liet de gaafheid van het ei, en de gladheid der

inwendige oppervlakte van het lamsvlies niet toe te voor

onderstellen.

(e) Het is het middelfte vlies bij RoUHAULT, HALLER,

en anderen. Over alle de verschillende namen van de

e

-
vlie
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buitenste oppervlakte grootendeels met geknoopte

vlokjes van eene ongemeene fraaiheid bezet is,

(fig. 1. b. fig. 2.); waarom men het ook het bemost

of bewassen, ruige Chorion noemt. Deze vlokjes

zijn de beginfelen van dat deel der moederkoek,

hetwelk tot de vrucht behoort, en plant zich in

dat gedeelte van het afvallend vlies in, dat aan

de baarmoeder vast zit (S. 564.)

Het andere, inwendige vlies is het lamsvlies

(amnion) (fig. 1. d.) dat insgelijks geene bloedva

ten heeft ($. 5.), en Wel dun, maar tevens ook

zeer taai is. -

S. 567.

In de eerste weken na derzelver vorming,

verschillen deze twee eigene vliezen van het ei

onderling zeer, ten opzigte van derzelver ruim

te, welke zij beslaan, zoo dat het adervlies een

grootere blaas vertoont, waar binnen het lams

vlies, als een kleinder blaasje, alleen daar ter

plaatfe is aangehecht, welke met het middelpunt

der uitwendige , vlokkige oppervlakte van het

Chorion overeenkomt.

De overige tusschenruimte, welke er als dan

nog

vliezen van het ei, kan men nazien: HALLE R1, Elem

phyfol. Vol. VIII. Part. I. pag. 194. feq. En TAE ARRA

wr's brief aan »ART oLoN us, in Atti di Siena, Tom:

VI, pag. 224, volg. . - . .

- D d 2
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nog tusschen het ader en lamsvlies plaats heeft,

is met een kristallijn vocht opgevuld, hetwelk

men het vocht van het Chorion noemt, en dat

overigens van eenen nog onzekeren oorsprong,

en van korten duur is. Immers daar het lams

vlies spoediger, dan het adervlies, in wasdom

toeneemt, en zich reeds, in de eerste maanden

der dragt tegen hetzelve aan fluit (f), moet het

gemelde kristallijne vocht, noodwendig in die zelf

de mate worden opgeslorpt.

S. 568. -

Het gemelde binnenste vlies van het ei is,

genoegzaam van het oogenblik van zijn ontstaan

af, tot aan dat van de verlossing met het lams

vocht gevuld , hetwelk een waterachtig, geel

achtig vocht is, fchier zonder reuk, en van eene

laffe min of meer ziltige fmaak. Men meent dat

het voedzaam en eijwitachtig van aard is, of

fchoon een naauwkeurig onderzoek van hetzelve

ligt, doet zien, dat het met 't eiwit niets gemeen

heeft (g). -

De bronnen, waaruit het voortvloeit, zijn nog

niet

(f) Zie hier van de afbeeldingen, die wel is waar,

flechts- denkdeeldig zijn , bij HUNTER, t. a. p. Tab

XXXIV. fig. 9. 8. 7.

(g) sTEPH. Jo. vAN GEUNs, De natura et utilitate ligues

ris annii. Ultraj, 1793. 4ts.
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niet bekend, men mag dezelve nog ten minste

niet bij de vrucht noch bij de navelstreng zoe

ken, dcwijl het in de windeijeren, welke deze

dingen niet bevatten, ook gevonden wordt.

Deszelfs hoeveelheid ftaat in de omgekeerde

reden van de hoe grootheid der vrucht, zijnde ,

dezelve zoo veel te grooter, naarmate de vrucht -

teederer is. » . .

Hieruit kan men eenigermate de voornaamstc .

nuttigheid van dit vocht gisfen , hetwelk na

melijk meer ter beschutting van de teedere nog

geleiachtige, en tegen geene uiterlijke beledigin

gen hoegenaamd bestand zijnde vrucht, dan wel

tot haare voeding schijnt te dienen. Gaat men toch

den aard van dit vocht, en de gesteldheid der

chijlvoerende werktuigen bij de vrucht na, dan

blijkt het al spoedig, dat die geringe hoeveelheid

van lamsvliesvocht, welke fontijds in de maag :

der vrucht gevonden is, geenszins tot hare voe

ding heeft kunnen dienen. Ook geschiedt dit zoo

zeldzaam, dat men reeds daaruit kan opmaken,

dat het tegen de gewone orde der natuur ge

fchiedt. En dan ga ik nog de voorbeelden van

hoofdelooze vruchten (h), en andere diergelijke

bewijsgronden met stilzwijgen voorbij. . .
&

(h) Ik denk niet, dat mij iemand de bekende historiet

jes van vruchten zonder navelvaten, hier zal voorwer-”

pen; zoo hij dezelve, flechts terloops, met de fakkel

der oordeelkunde heeft bijgelicht.

Dd 3 $ 569,
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e

S. 569.

De vrucht zelve, welke aan de navelstreng,

even als eene vrucht aan haar fteel, midden in het

lamsvocht hangt, begint, met de derde week na

de bevruchting gevormd te worden (i). Eerst

komt zij onder de half bolronde gedaante van een

boon of nier te voorschijn, waaraan naderhand de

eerste beginselen der ledematen aangroeijen; na

derhand wordt het gezigt gevormd, enz. (k).

(i) De fabeltjes en afbeeldingen van vruchten van een

of weinige dagen, welke MAURICEAU, KERcKRING, en an

deren hebben geleverd, zullen nu zeker geene wederleg

ging meer behoeven.

De gronden, volgens welke ik het genoemde tijd

perk vaststel, heb ik breeder opengelegd in Medicin. Bi

blioth. II. B. pag. 673. folgg. en in III. B. pag. 727. heb

be ik verhaald, hoe uitnemend de ervaring naderhand dat

tijdperk bevestigd heeft.

(k) Die geene voorbeelden van deze broze eerste be

ginfels van den mensch bezit, kan er afbeeldingen van

vinden bij RUYsch, Thef anat. VI. Tab. II. fig. 2. 3. 4

5. 8. 1o. Thef. X. Tab. III. fig. 1. -

B. s. ALBINI, Annot. acad, Lib. I. Tab. V. fig. 4. 5.

TREw, in Commercio litterar. Norico. A. 1739. Tab. III.

fig. 4. 5.

ABR. vATERI, Mufeum anat, propr. Tab. VIII. fig. z

4- etc. w -

» ' - . - - * * 5. 5TC,
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S. 57o.

Volgens den gewoonen loop der natuur baart

de vrouw maar één kind, en wordt flechts van

eene vrucht te gelijk zwanger. Niet zelden draagt

zij echter tweelingen, waarvan het getal tot dat

der enkelvoudige verlossingen, volgens SüSSMILCH.,

ftaat als I : 70. (l ). Elke tweeling heeft meestal

zijn eigen lamsvlies, beiden te zamen echter maar

één adervlies (m). -

S. 571.

De band waardoor moeder en kind onderling

vereenigd zijn, is de navelstreng, en de moeder

koek, waar in deze ftreng zich uitbreid.

(l) Men moet echter deze betrekking niet als alge

meen geduid aanmerken, want er heeft hierin een natio

naal verfchil plaats. E G GE D E teekent uitdrukkelijk aan,

dat de tweelingen in Groenland zeldzaam zijn, Defcription

du Grönland, pag. 112.- Bij de inwoonders van Chili

zijn zij daarentegen bijzonder menigvuldig, volgens Mo

L IN A, in Saggio fu la ftoria naturale del Chili.

(m) DENMAN's, Engravings tending to illuftrate the gene

ration and parturition. -

Zeer zelden gebeurt het, dat tweelingen ook binnen

één lamsvlies besloten zijn. - Zie J Ac. DE PUYT, in Ver

hand. der Zeeuwfch. Gen. te Vlissingen, Deel IX. pag. 423,

volg. - - - --

Dd 4 4. 572

g
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S. 572.

De navelstreng, die tegelijker tijd met het

kind fchijnt te ontstaan, is aan veel verschil ten

opzigte van lengte, dikte, inplanting in de baar

moeder, aderknopen, enz. overhevig. Gewoon

lijk echter bestaat zij uit drie, als een touw in

ééngedraaide bloedvaten; namelijk de navelader,

die naar de lever der vrucht loopt, en de twee

navelslagaderen, welke uit de onderbuikflagade

ren voortkomen. Zij worden door een vlies uit

celwijs- weefel bestaande, en dat eene verschillen

de rigting (n) heeft, van elkander gescheiden,

en van binnen worden zij hier en daar door

knoopjes, of zoogenaamde klapvliezen van Hobo

KEN vernaauwd (o). - -

Deze vaten worden door celwijs-weefsel tot

eene ftreng gebonden, het welk met een zeer hel

der vocht, dat den naam van wHART oNs vocht

draagt, en een geleiachtig uitzien heeft, is op

gevuld,

(n) GUL. NoorTwYK, Uteri humani gravidi anat. Tab.

III. fig. 5. 6. 7. 8.

(o) Ho B o K EN, Anatome fecundinae humanae repetita,

pag. 522 feq- - AUG. cHR REUss, heeft aan de tak

ken dezer vaten in den moederkoek een diergelijk maakfel

toegekend , Nov. obferv. circa flruâ. vaf, in placenta hun

Tubing. 1748. 4ts. -

3
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S. 573.

Ter plaatse, waar de vrucht aan de navel

ftreng gehecht is, komt van den bodem harer

pisblaas, de blaasband (urachus ) (p) voort, die

midden tusschen de navelflagaderen henen loopt,

in den mensch flechts voor een klein gedeelte

open is, en spoedig geheel verdwijnt. In de o

verige zoogdieren leidt deze buis naar het pisvlies

(membrana allantois), waar omtrent men het

thans eens is, dat zelfs geen spoor van hetzelve

bij de menschelijke vrucht aanwezig is: want dat

raadzelachtig navelblaasje, dat men tusschen het

lamsvlies en het adervlies ziet (q), komt mij

voor meer overeenkomst te hebben met het roo

devlies (tunica erythrois ) dat in de vrucht van

fommige zoogdieren gevonden wordt, of met het

dooijerzakje van een bebroed kieken, dan wel

met het evengenoemde pisvlies. Maar het is voor

waar te dikwijls en te algemeen in bevruchte

menfchelijke cijtjes waargenomen, dan dat men

deszelfs aanwezen voor toevallig, en voor een

ziekte of monsterachtige afwijking mag houden.

(p) Jo. NoREEN, De uracho. 1749 4to.

PH. AD. BoEHMER, Over hetzelfde onderwerp, achter

zijne Anat. ovi humani foecundi fed deformis. Hal. 1763. 4to.

(4) FABR. AB AQUAPENDENTE, De formato foetu, Tab.

XII-XIV. XVII. fig. 27. XXV.

(r) Comment. foc, reg. fcient. Gott. Vol. IX. pag. 128

fig- I•

D d ºf $ 574.
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$. 574.

De bloedvaten van de navelstreng, waarvan

wij hier boven gewag hebben gemaakt, versprei

den zich in den moederkoek (s). Wij hebben

te vore mede reeds aangemerkt, dat deze uit de

ruige oppervlakte van het Chorion, dat zich in het

dikke afvallend vlies vasthecht, ontstaat. Hier

door wordt men ook bekend met de tweederlei

zelfstandigheid, waaruit men weet dat de moe

derkoek bestaat. De eene, tot de baarmoe

der behoorende, wordt uit het afvallend vlies ge

boren, en maakt het sponsachtig deel van de na

geboorte uit. De andere, die tot de vrucht be

hoort, is een vervolg van de navelstrengvaten,

welke in het Chorion, het harde, of adervlies,

verfpreid liggen.

Intusschen heeft er in zoo verre eenige on

evenredigheid in den wasdom van het tedere

eijtje plaats, dat het gladde gedeelte van het

Chorion veel rasfer en sterker aangroeit, dan het

overige; 't welk dan ook de reden is, dat de

moederkoek in betrekking tot den omtrek van

het ei zoo veel te grooter is, naarmate de vrucht

jonger, en kleinder naarmate dezelve nader aan

de geboorte is.

Met

*.

(s) EUSTAcHIr, Tab. XIV. fig, 5, 6,

'-
- - -
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Met den voortgang der zwangerschap wordt

het weeffel der navelstreng ook vaster en meer

op eengepakt. - Hare buitenste zijde, welke

tegen de baarmoeder gekeerd is, is gegroefd en

in kwabben verdeeld; hare binnenfte, welke te

gen de vrucht gekeerd en door het lamsvlies o

vertoogen is, is glad. In grootte, dikte, ge

daante , plaatsing of aanhechting aan de baar

moeder, is zij aan velerlei verschil onderwor

pen; meestal echter is zij aan den grond der baar

moeder vastgekleefd. Ook is zij, in het alge

meen, van gevoel en ware prikkelbaarheid ont

bloot.

- S. 575.

Hoewel men het nu daarin met elkander eens

is, dat de moederkoek het voornaamste werktuig

is, waar door de vrucht gevoed wordt, heeft

men echter, in deze laatste dagen, over de ei

genlijke werking en wederkerige betrekking van

dit deel zoo wel tot de lijfmoeder, als tot de

vrucht zeer uit een loopende gevoelens te berde

gebragt. Wanneer men evenwel alles wel over

weegt, schijnt de zaak hierop neértekomen, dat

er geene ware inmonding tusschen de vaten der

baarmoeder en die van de navelstreng plaats

heeft (t); maar dat het met zuurstof bezwangerd

- bloed

(t) Vergelijk hier over verder w. HUNTER, Anatomical
N de
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bloed van de moeder (u), dat onophoudelijk in

dat gedeelte van den moederkoek, hetwelk uit het

dikke afvallend vlies ontstaat, ftroomt , van daar

door de uiterfte worteltjes van die navelstrengva

ten, welke door het overige , of bemoste Cho

rion verspreid zijn, opgeslorpt, en naar de na

velader gevoerd wordt, terwijl het met koolstof

bezwangerd bloed, dat de navelslagaderen uit de

vrucht te rugvoeren op eene diergelijke wijze in

de moederkoek uitgestort, en door de aderlijke

worteltjes van dat gedeelte des koeks, dat tot de

baarmoeder behoort, wederom wordt opgenomen,

en naar de baarmoeder te rug gebragt.

Hier mede strooken althans de met veel voor

zigtigheid, doch steeds vruchteloos in 't werk

gestelde proeven, om door middel der vaten van

de baarmoeder die van de navelstreng, of van

den anderen kant door de navelvaten die van de

baarmoeder optefpuiten. Verder komt ook hier

mede overeen de gelijkheid van het maakfel in

die viervoetige dieren , in welker nageboorte

men dat merkwaardig klierachtig ligchaam vindt.

Het is daarenboven ook waarschijnelijk, dat

er met het bloed een gedeelte moederlijke chijl

naar de vrucht gaat, want behalve dat het moe

derlijk

defcription of the human gravid uterus. (Na zijnen dood uit,

gegeven door M. BAILLIE,) pag. 40. feq. Lond. 1794. 4to,

(u) Zie boven $. 13. not. (e) en $. 151.
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derlijk bloed niet altijd even zuiver is, daar het

in de eerste uren na het nemen van voedsel

nieuwen en nog onvermengde chijl bevat, zoo

zal het daarboven vervolgens ook blijken, dat de

baarmoeder op meer, dan eene wijze in betrek

king met de chijf en de melk staat, terwijl er

ook veelvuldige waarnemingen zijn, waaruit het

blijkt dat er in dat gedeelte van den moederkoek,

hetwelk tot de baarmoeder behoort, een melk

achtig vocht gevonden is (v).

(v) Hier van daan het gevoelen van fommige Schrij

vers, die meenen dat de vrucht meer door de melkach

tige chijl der moeder, dan wel door haar bloed gevoed

wierd. Vergelijk AB R. B R 1L L, Olf: de humore latteo in

placenta humana, Groning. 1768. 8vo. - En in der daad

fchijnt ook de tedere vrucht der zoogdieren, even zoo

goed door de melk als door het bloed der moeder gevoed

te kunnen worden, en daartoe het lamsvocht in het ge

heel niet te behoeven. Dit ten minste make ik op uit

eene daadzaak uit de historie der didelphen, en wel bij

namen der kánguroe, (didelphis gigantea). Dit dier heeft,

als het volwassen is, de zwaarte van een mensch, doch

wordt daar en tegen nog als eene onrijpe vrucht gebo

ren, en is dan naauwelijks zoo groot als eene muis; het

blijft intusfchen in den borstzak der moeder, even als in

eene tweede baarmoeder besloten, komt daar tot volle

rijpheid, en krijgt daar een gewicht van veertien pond.

En in al dien tusschen tijd is het door de moederlijke

melk, welke het zuigt, gevoed,

s 576,
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* S. 576.

Het valt intusschen ligt te begrijpen, dat bij

het vorderen der zwangerschap, en het groeijen

van de vrucht met de nageboorte, de baarmoeder

ook gewigtige veranderingen moet ondergaan.

Deze bemerkt men behalve in de vergrooting van

het deel, in derzelver ligging, gedaante, en voor

al in het weeffel zelf. Dit toch verandert, uit

hoofde van den gestadigen toevloed van vochten,

welke er naar de zwangere baarmoeder plaats

heeft , aanmerkelijk, zoo ten opzigte van de

bloedvaten , als van het eigendommelijk paren

chijma.

De bloedvaten worden van gekronkeld en

eng, regter en ruimer (w), naar mate de baar

moeder opzwelt, vooral worden de aderen, bij

eene vergevorderde zwangerschap zoo groot (x):

dat 'fommige Ontleedkundigen dezelve voor boe

Zems hebben aangezien.

Het weefsel der baarmoeder wordt langza

merhand wijder en losser (y), vooral ter plaat

fe, waar zij tegen het ei aanfluit, zoo dat zij

vooral aan haren bodem wel dik, en in eene le

vende en gezonde vrouw door veel bloed opgezet

18

(v) GUL. HUNTER, Anat. utert grav. Tab. XVI.

(x) Dezelfde, t- a. p. Tab. XVIII.

(y) B. s-ALBINI, Annot. acad. Lib. II. Tab. III. fig. a,
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*

is, en vele levenskracht bezit, doch echter met

dat al zacht is, en een geheel ander voorkomen

heeft, dan de vaste en opeengepakte onbevruch

te baarmoeder, vooral in een lijk, waar zij, zoo

als AR ANTIUS, reeds voorlang te recht aan

merkte, bij een ver gevorderde zwangerschap een

velachtig weefsel vertoont (z).

S. 577.

Het zij mij nu vergunt de overige voornaam

fte veranderingen, welke er zoo met de baar

moeder, als met het ei en de vrucht, gedurende

de zwangerschap voorvallen, zamen in die orde

der tien maanmaanden kortelijk voor te dragen,

volgens welke men heden vrij naauwkeurig den

geheelen afloop der dragt berekenen kan.

S. 578.

Gelijk wij gezien hebben , dat de baarmoe

der , zoodra zij bevrucht wordt, zich min of

meer opzet, zoo neemt zij ook van dat oogen

blik af aan in grootte toe, en zakt wat dieper

in het bovenste gedeelte der fcheede in. Met dat

al behoudt zij gedurende de drie eerste maan

den

(z) ARANT11, De humano foetu libellus, pag. 5. feq.

Ed, 1579.

». s. ALB1N1, Tob, uteri grav, II.
"

:

* . - .

»

\
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den hare vorige gedaante, behalve dat haar bo

dem wat holder wordt, en de voorste wand van

het ligchaam der baarmoeder zich min of meer

van de achterste verwijdert. Terzelver tijd wordt

de holte der baarmoeder, welke tot nogtoe zeer

klein en driehoekig was, door de vochten van

het ei uitgezet, en neemt de bolronde gedaante

van hetzelve aan. -

Tegen het einde der eerste maand, heeft het

ei de grootte van een duiven ei, terwijl beide de

afvallende vliezen van elkander, gelijk mede het

kleinere lamsvlies van het grotere adervlies (Cho

rion) verwijderd gevonden worden. Met het ein

de der derde maand, heeft het ei reeds de groot

te van een ganzen ei bereikt, het te rug gesla

gen afvallend vlies, is nader aan het dikke, het

lamsvlies nader aan het adervlies, en het eerst

genoemde reeds met eene aanzienelijke hoeveel

heid lamsvocht opgevuld, waar in de naar even

redigheid nog zeer kleine vrucht, die naauwe

lijks de grootte van een klein muisje haalt, vrij

voor de drukking der baarmoeder, en met het

hoofd benedenwaarts (a) ; fchijnt te dobberen,

fchoon dezelve, als dan noch geene vaste noch

bepaalde plaatsing genomen heeft.

(a) v. DoeveREN, Specin, oliferv. academ, pag. 1e4 feq

S. SZ9
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S. 579.

Met de vierde maand neemt de baarmoeder

eene meer eironde, of omtrent bolronde gedaan

te aan, klimt wederom opwaards en gaat van

het kleine in het groote bekken over, terwijl

haar hals intusschen meer en meer verslapt, lang

zamerhand korter wordt, en als het ware geheel

verdwijnt, door dat hij zich zijdelings uitzet.

Nu worden ook de trompetten met den bollen

bodem der baarmoeder opwaarts geheven, uitge

ftrekt en verlengd. Zij kleven echter zoo vast aan

de baarmoeder, dat zij flechts op de helft om

trent van hare lengte, er van verwijderd zijn,

en bij cene oppervlakkige beschouwing, van het

middelste gedeelte der baarmoeder fchijnen voort

te komen, hetwelk gelegenheid gegeven heeft tot

eene ongegronde meening omtrent de sterke ver

grooting van den bodem der baarmoeder.

Van dat oogenblik af aan groeit ook de vrucht

tot eene grootte, welke meer aan den inhoud

van het ei geëvenredigd is. Dan ook schikt zij

zich tot eene vastere en meer bepaalde, opge

rolde ligging, waarin zij tot de geboorte toe

blijft, met het hoofd namelijk op de borst, en

een krommen rug, welke meestal een weinig te

gen een der zijde van de moeder gekeerd is.

-

. . . Ee S. 53c.
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S. 58o.

In het midden der zwangerschap, dat met

het einde der vijfde maand invalt, heeft de baar

moeder zich reeds tot zulk eene grootte uitge

breidt, daar haar” bodem omtrent midden tus

fchen de schaambeenderen en den navel geplaatst,

en de zwangerschap reeds uitwendig zigtbaar is.

Ter dezer tijd, wordt de vrucht door hare

bewegingen voor de moeder, duidelijk bemerk

baar, hoewel men niets bepaald zekers omtrent

den tijd, waarop dit in valt, zeggen kan. Nu

is zij echter krachtiger en wezenlijker, zoo dat

zij thans naar het gemeene spraakgebruik, levend

genoemd mag worden.

S. 581.

Gedurende de overige vijf maanmaanden groeit

de baarmoeder, en de daar in besloten vrucht,

meer en meer, zoo dat hare bodem, met de zes

de maand, den navel bijna bereikt, met de acht

fte rijst zij nog verder en nadert het harte kuiltje

Onderwijl verdwijnt hare hals meer en meer, en

wordt platter en dunder.

S. 582.

In de tiende maand begint de baarmoeder

weer te zakken, als wierd zij door hare eigene

*Waarte neergedrukt, daar nu haar langste mid

- - delijn
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dellijn tot elf, hare overdwarsche tot negen en

meer duimen groot is. " - , , 2 r.

Beide afvallende vliezen voornamelijk het te

ruggeflagen, het welk aan het Cho ion is vastge

hecht, waren intusschen reeds voor maanden,

dunner geworden, en vertoonen nu eene netvor

mige gedaante, welke met witte vezeltjes- geteekend is (b). v . • s

Op dit tijdstip is de grootte des moeder

koeks zoodanig, dat zijne grootste middellijn ne

gen duim, zijn dikte één duim, zijn gewigt om

trent een pond, of iets meer bedraagt.

De navelstreng is meestal boven de achttien

duim lang.

Voldragen en eenigzins voordeelige vruchten

wegen omtrent zeven pond, en zijn twintig duim,

of daar omtrent lang (c).

De

(b) Over de verschillende gedaante van het afvallend

vlies, gedurende de laatste helft der dragt, kan men na

flaan GUL. HUNTER, Anat. uteri grav. Tab, XXIV. fig. 3.

4. Tab. XXIX. fig, 4, 5. Vergeleken met Tab. XXIX.
fig. 2. • -

(c) Voorzeker eene groote zwaarte en uitgebreidheid

in evenredigheid met de moeder, wanneer men het met

de jongen van de meeste zoogdieren vergelijkt. Het is er

echter zoo ver van daan, dat de vrouw onder alle zoog

dieren in dit opzigt de grootste vrucht zoude ter wereld

brengen, dat zij daarin veeleer voor eenige andere die

- E e 2 ren,
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De hoeveelheid eindelijk van het lamsvocht

verschilt zoo zeer, dat men er niets bepaalds

omtrent van zeggen kan. Zij haalt echter bij een

frisch kind meestal geen pond.

ren, vooral uit den rang der traagloopers, waarvan ik,

dit fchrijvende, voldragen vruchten voor mij zie , moet

onderdoen.
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VEERTIGSTE AFDEELING,

o v E R

1) E W O R M D R I F T.

$. 583.

Na dus de verschijnsels der bevruchting, en al

het gene naauwkeurige waarnemingen ons verder

leeren, dat, gedurende de zwangerschap, met

het menfchelijk ei, en de daarin besloten vrucht

voorvalt, eenvoudig verhaald te hebben, gaan

wij nu over tot het opsporen der krachten, waar

aan het verwonderlijk werk der voortteeling,

naar alle waarschijnelijkheid, moet worden toe

gefchreven.

$. 584.

In onzen tijd , behaagde het fommige be

roemde mannen, zich kortweg van alle moeije

lijkheid te ontslaan, door te beweren, dat er

heden hoegenaamd geene voortteeling meer plaats

heeft, maar dat het geheele menschelijk geslacht

als zoo veele reeds gevormde kiemtjes, te gelijk

in de teeldeelen van een der eerste ouderen be

ftond, en dat die kiemtjes, met der tijd, het

Ee 3 - CCne
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eene voor, het andere na, mechts langzamerhand

ontwikkeld worden. Terwijl zij alleen daarin ver

fchilden, dat fommige deze kiemtjes in de zaad

diertjes des vaders (d), anderen in de eijerftok- .

ken der moeder (e) plaatsten.

v

(d) Vergelijk w. FR. v. GLEICHEN, t. a. p.

(e) Onder anderen de groote HAL LER, die, zonder

meer er bij te voegen verzekerde, dat alle de ingewan

den, ja zelfs de beenderen der toekomftige vrucht, hoewel nog

vloeibaar, en dus onzichtbaar, reeds lang voor de bevruchting,

in de moederlijke eijerftokken gevormd daar waren.

Om deze vooronderstelling te bewijzen , bragt bij

voornamelijk als een grond bij de zemenhang der vlie

zen en bloedvaten van het kuiken, en den dojer van

een bebroeid ei. - Maar zoo veel gelegenheid ik ge

had heb, om in mijne Physiologiefche lessen de verfchijn

fels, welke zich in een bebroeid ei opdoen, naar de na

tuur zelve aan te toonen, zoo weinig kracht heb ik in

dit bewijs gevonden. - Ook kan ik mij niet begrij

pen, hoe de onsterfelijke HALLER de zoogenaamde in

enting of de inmonding der vaten van het kuiken in

die van den dojer zoo standvastig, ja als ware zulks

eene ongerijmdheid, heeft kunnen verwerpen, daar hij

in de vereeniging van het menfchelijk ei met de zwan

gere baarmoeder, juist zulk eene inenting aangenomen en

verdedigd heeft ? Zie zijne Elem. phyf. (Ed. Lauf 1778.)

Tom. VIII, pag. 94. Vergeleken met pag. 257.

w' " S. 585.
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S. 585.

Het is er echter verre van daan, dat deze

vooronderstelling van kiemtjes , welke van het

begin der Schepping reeds bestonden, wanneer

men dezelve wel overweegt, kan worden aange

nomen (f). - -

Vooreerst toch is men genoodzaakt te beken

nen, dat zij tegen de rede zelve ftrijdt, daar zij

de noodelooze fchepping aanneemt van dat oncin

dig getal kiemtjes, dat nimmer tot cene volko

mene ontwikkeling komt. Maar behalve dat,

heeft zij nog het gebrek van alleen ten koste ee

niger boven natuurkundige voorwaarden, welke

zij aanneemt (g), en door het vermenigvuldigen

der natuurkrachten (h), dat zij volstrekt be

hoeft, zich ftaande te kunnen houden, en om die

redenen met eene zuivere en gezonde natuurkun

de geenzinds bestaan kan. - e -

Daar bij komt nog, dat er onder de verschijn

fels, welke men doorgaans te berde brengt, om

haar

(f) J. P. Zweifel gegen die Entwickelungstheorie,- alls

den Franzöffchen Handfchrift von G. F oRs TE R. Gotting,

1788. 8vo. -

(g) Zie de aanmerkingen van KAN T hier over, Cri

tik der Urtheilskraft, pag. 372.

(h) Dit gebrek heb ik in mijn Handb. der Natuurl Hift.

pag. 16-18. van de Hollandsche vertaling breedvoeriger

aangetoond,

- E e 4
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haar te bewijzen, niet een enkeld gevonden

wordt, dat zoo zeer met de waarheid der natuur

overeenstemt, dat men het als een goed bewijs

kan aanmerken, terwijl er daar en tegen waar

nemingen voor handen zijn, welke men niet kan

tegen spreken, en waar door meergemelde voor

onderstelling regtstreeks en ten volle wederlegd

Wordt (i).

S. 586.

Is dan deze vooronderstelling der ontwikke

ling , zoo als ze gewoonlijk genoemd wordt,

noch met de natuurverschijnfels , noch met de

regels eener gezonde redeneerkunst geheel niet

over een te brengen ; zoo veel te meer prijst

zich, zoo door hare eenvoudigheid, als overeen

komst met de natuur een ander gevoelen aan,

volgens het welk door de bevruchting geen ge

Waande kiemen flechts ontwikkeld, maar uit de

ongevormde ftof, die de teeldeelen opleveren, een

nieuwe vrucht waarlijk geteeld en langzamerhand

gevormd wordt.

(i) Die een breedvoeriger betoog, zoo van dit, als

van andere, in deze afdeeling slechts terloops aangestip

te -

• *ellingen begeeren, kunnen hier over mijn gefchrift

Ueber den Bildun - -

strieb derd K• - - -

e & » ( erde uitg ) Gotting. I79I. 8y0

- t

S. 537.
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S. 587.

Daar ondertusschen deze door eene geduri

ge vorming geschiedende voortteeling, door de

Natuurkundigen op verschillende wijzen verklaard

wordt, komt het mij voor, dat men, zoo ik

mij niet zeer bedriege, het naaste aan de natuur

zoude blijven , indien men het volgende vast

ftelde : -

1. Dat de ftof, waaruit alle bewerktuigde lig

chamen, en dus het menfchelijk ligcnaam,

bestaan, van alle andere ftof reeds daarin

verschilt, dat zij alleen en uitsluitelijk aan

het gezag der levenskrachten onderworpen

is (k).

2. Dat er onder de rangen dier levenskrachten

eene is, boven allen merkwaardig, en het

minst van allen te ontkennen, welke, op die

nog ongevormde, hoewel overigens rijpe ftof

werkende, haar naar mate van haren aard,

eene, wel verschillende, maar echter vast

gestelden en bepaalden vorm geeft.

Deze kracht wil ik, om haar van alle overi

gen te onderscheiden, de vormdrift noemen.

3. Dat dierhalve de vormdrift bij het teelvocht

komt, wanneer het rijp, en onder zekere

be

. (k) cHR. GIRTANNER, Ueber das Kantifche Princip far

die Naturge/chichte, pag. 14 feq. Gotting. 1796, 8vo.

E e 5
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bepaalde omstandigheden, en voorwaarden

der baarmoeder is aan vertrouwd, verder,

in hetzelve- de beginselen der vrucht legt,

en vervolgens derzelver werktuigen, volgens

- het einde waartoe zij geschikt zijn, vormt:

voorts dat gemelde vormdrift, dat zelfde

- maaksel, zoo lang het ligchaam leeft, door

middel der voeding ongeschonden bewaart,

en, zoo het door eenig toeval mogt ge

fchonden worden, het geschondene, door

de herftellingskracht, ($. 459.) zoo veel

mogelijk, wederom heelt (l).

S. 588.

(l) Het zij mij vergunt hier drie aanmerkingen bij te

voegen :
-

1. Dat ik het woord vormdrift alleen gebruikt heb, om

deze van andere rangen der levenskrachten verf hil

lende kracht uittedrukken, en in het geheel niet

om daar door de oorzaak der voortteeling te verkla

ren, welke ik verzekerd ben, dat niet minder door

de diepste duisternis ofBhuld is, dan de oorzaak der

zwaarte, en der aantrekking. Dit zijn toch ook

niet meer, dan woorden, welke men aan de gevol

gen dier krachten zelve, die ons de ervaring heeft

bekend gemaakt, gegeven heeft.

2. Dat ik daarom voornamelijk de benaming drift (nifus)

gebruikt, om daar door de waarlijk levendige wer

kingskracht van dit vermogen uittedrukken, en om

het daar door, ten duidelijkste van die enkel werk

tuige
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S. 588.

Het komt mij dan , als zeer waarschijnelijk

voor, dat die verschillende ligchaamssappen, zoo

wel van den man, als van de vrouw ($. 527.

531. 551.), welke men weet, dat zich bij eene

vruchtbare vermenging, in de baarmoeder veree

nigen, eerst cenen bepaalden tijd behoeven, om

onderling vermengd, bewerkt, en zoo rijp te

worden. Dan eerst, na dat deze tijd van voor

bereiding verstreken is, zal in deze wel be

werkte en rijpe vochten de vormdrift worden

opgewekt, door welker vermogen, uit de tot

hiertoe vormelooze zaadftof gedeeltelijk aan de

fraaije vliezen van het ei ($ 565.), gedeeltelijk

algln

tuigelijke krachten te onderscheiden, waar aan in

vorige dagen fommige Wijsgeeren het werk der

voortteeling hebben willen toebetrouwen.

3. Dat daar en tegen het punt, waarop de geheele leer

eener vormdrift neérkomt, en dat reeds genoegzaam

is, om deze vormdrift en van de gedaante geven

de kracht (vis plaftica) der ouden, en van de zoo

genaamde wezenlijke (effentieele) kracht van woLFF

te onderscheiden, gelegen is in de vereeniging van

twee grondbeginfels , ter verklaring der natuurver

fchijnfels in de bewerktuigde ligchamen, te weten

van het natuur - werktuigkundig grondbeginsel en

dat der eindoorzaken, of der doelmatigheid (teleolo

giesch grondbeginfel). *

-
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aan de vrucht zelve, die er in besloten is ($.569.),

eene bepaalde gedaante , en het leven gegeven

wordt. -

Dit zal dan ook de reden zijn, waarom wij ,

in weerwil van onze vergrootglazen, die nu tocht

tot zulk een hoogen trap van volmaaktheid ge

stegen zijn, echter, in de eerste weken na de

bevruchting, in de baarmoeder niets, dan onge

vormde sappen, en geen het minste spoor van ee

nige, reeds gevormde, vrucht ontdekken kun

nen, terwijl deze echter tegen de derde week,

als het ware, eensklaps, verfchijnt. -

S. 589.

Ik zoude de grenzen, die ik mij in dit werk

gesteld heb, overschrijden, indien - ik hier de

uit de natuur zelve ontleende bewijzen, breed

voerig wilde aanvoeren, waar door de kracht der

vormdrift in het werk der voortteeling, zoo ik

niet geheel mis zie, zeer waarschijnelijk gemaakt

wordt. -

Het zij mij echter vergund eenige dezer be

wijzen, wier kracht, bij een eenigzins bepaalder

nadenken ligt kan gevoeld worden, met korte

woorden, aan te flippen. *,

$ 59a.
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$. 590.

Hiertoe brenge ik bij voorb. eene merkwaar

dige waarneming, die tot de historie der planten

of dieren, welke uit ouders van verschillende

foort zijn voortgeteeld, behoort (m). Men heeft

namelijk gezien, dat door eene meermaals her

haalde bevruchting van veele op elkander vol

gende geslachten, door daartoe altijd mannelijk

zaad van dezelfde foort te nemen, de gelijkenis

met de moederlijke foort, bij de afstammelingen

langzamerhand verdwenen is, en dezelve aan de

vaderlijke foort geheel en al gelijk zijn gewor

den. Waardoor dan de eene foort, door eene

willekeurige gedaanteverwisseling, in de andere

wierd veranderd (n).

S. 591.

Zoo moet men een zeer bekend verschijnsel

uit de geschiedenis der monsters hier mede te huis

brengen. Het is bekend, dat dezelve onder fom

mige foorten van huisdieren, voornamelijk bij de

zwijnen, zoo gemeen zijn, als zij in de oorspron

- kelijke

e (m) Plantae et animalia hybrida. -

(n) Jos. G. KöLREUTER, dritte Fortfetz der vorlauf Nachr,

pag. 51. volg
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kelijke natuurverscheidenheid dezer dieren zeld

zaam voorkomen ; en echter beweren de voor

ftanders van de vooronderstelling eener ontwikke

ling der kiemen, dat genoegzaam alle monsters »

reeds in de eerste kiem in hunnen wandrochtelij

ken ftaat aanwezig waren.

S. 592.

Wat de verschijnfels der herstelling of ver

nieuwing van fommige deelen aangaat; gelijk de

ze, over het geheel, veel gefchikter door eene

vormdrift als door voorafbestaande kiemen kunnen

verklaard worden, zoo zijn er ook sommige, wel

ke op geene andere wijze hoegenaamd te verkla

ren zijn. Zoo zag men, bij voorb., nagels na

het verlies van het voorste vingerlid op het mid

delite weder aangroeijen (0).

$ 593.

Wanneer men eindelijk alle bewijsgronden,

welke van beide zijden worden bijgebracht, naauw

keurig vergelijkt, en onpartijdig overweegt, zal

* Hét gewaar worden, dat de verdedigers der

voorbestaande kiemen zelve, aan het mannelijk

*ad, behalve de opwekkende kracht, die zij er aan ,

toeschrijven nog groote vormkracht moeten toeken- s

* . - men 2

(” *vu", olferv. mea. Lib. Iv. Cap. 55.
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-

nen, en dat dus de leer, welke zij voorstaan,

inderdaad nog altijd eene vormdrift behoeft. Deze

laatste integendeel is, ook zonder het bestaan van

kiemtjes interoepen, genoegzaam ter verklaring

der verschijnsels van de voortteeling. Waarom

zou men dierhalve het getal der bestaande wezens

buiten noodzakelijkheid vermenigvuldigen? -

€:



448: OVER DE VERLOSSING »

EEN - EN VEERTIGSTE AFDEELING,

O V E R

D E v E R L O S S IN G,

E N

D ER Z E IL V E R G E V O L G E_ N.

$. 594

Zodra de vrucht door die vermogens, welke

wij tot nu toe hebben nagegaan, gevormd nu ge

heel volmaakt is, en zijne volle rijpheid bereikt

heeft, moet eene bijzondere werking der moeder,

welke de verlofing (p) genoemd wordt, haar het

licht geven. -

. $. 595.

Dit beslissend tijdstip valt naar de gewone

regelmaat der natuur, waarbij zich de physiologie

ook geheel bepaalt, tegen het einde der tiende

maanmaand, en dus met de negen- en dertigste

of veertigste week, in.

(p) J9. J Ac. RöMER, partus naturalis brevis expofitio.

Gotting 1786. 8vo.

s ze
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w S. 596. .

Zoodra heeft ook de zwangere baarmoeder

dat punt der dragt niet bereikt, of de volstrekt

fte, noodzakelijkheid om te baren is daar, zijnde

dit eene werking, welke, zoo als wij gezien

hebben, minder dan eenige andere aan de vrije

willekeur onderworpen is. -

, * $ 597.

Over de oorzaken, welke deze zoo vast be

paalde en fpoedige gebeurtenis te wege bren

gen, zijn de gevoelens der Natuurkundigen zeer

onderscheiden. Wanneer men echter alles wel

overweegt , schijnt de opwekkende oorzaak van

het baren eene eeuwige natuurwet, en niet ver

klaarbaarder te wezen, dan zoo vele andere ver

fchijnfels , welke aan vaste tijdperken bepaald

zijn, bij voorb., de gedaanteverwisseling der in

fečten, de afloop der vaste tijdperken in de uit

flagkoortfen, de crisis, enz. enz. Ook wordt het

rijpe ei , waarin de menschelijke vrucht besloten

is, ten dezen opzigte, en al het overige gelijk

gesteld, niet ongeschikt , met de vrucht eener

plant vergeleken, welke zoodra zij regt rijp is,

eindelijk, van zelfs, van den boom valt, om dat

de vaten, welke tot hare voeding dienden, zich

zamentrekken. Zoo heeft men ook waargeno

men, dat de moederkoek zich, bij den mensch,

Ff tegen
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tegen het einde der zwangerheid, een weinig za

men trekt, en op die wijze, zich, als het ware,

tot hare toekomstige afscheiding van de baarmoe

der voorbereidt.

Alles toch, wat men van den hoogften graad

van de uitzetting der baarmoeder, als een Gp

wekkende prikkel tot het baren, gezegd heeft,

wordt behalve door meer andere bewijsgronden,

ook door zoo vele voorbeelden van bevruchtin

gen buiten de baarmoeder, bij voorb., in de bui

zen van FA L LoPI Us, of de eijerftokken, tegen

gesproken; daar het genoeg bekend is, dat de

baarmoeder, na den afloop der tien maanden ,

eener dusdanige tegennatuurlijke bevruchting,

door de gewone barensweeën, schoon te vergeefs,

wordt aangetast (q).

S. 598.

Dat er echter, behalve deze opwekkende oor

zaak nog zeer krachtige uitwerkende oorzaken noo

dig zijn, kunnen wij uit de bevruchting en uit

het maakfel der baarmoeder, dat het gevolg dier

bevruchting bevat, ligt opmaken.

Van deze oorzaken ben ik bij mijzelven over

tuigd, dat het eigen leven der baarmoeder de

naafte en de voornaamste is. (S. 42. 547.)
- Onder

(*). Een nieuw voorbeeld van dit foort, heb ik bijge
bragt in Soc. Jcient. Gotting. Vol. VIII.
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Onder de meer verwijderde oorzaken, schij

nen zoo wel de perfingen, welke de ademhaling

te weegbrengt, als de uitgebreide zamenstemming

der tusfchenribs - zenuwen met het geheele overi

ge zenuwgestel, de eerste plaats te bekleeden (r).

$ 599.

Wij hebben gezegd, dat de baarmoeder in

de laatste weken der zwangerschap een weinig

zakt, waar door dan ook de gedaante des buiks

eenigzins veranderd, en de beklemde ademha

ling, die de hoog zwangere moeder benaauwde,

verligt wordt. Terzelver tijd wordt de flijm der

fcheede ($. 543.) in eene grootere hoeveelheid af

gescheiden; de fcheede zelf wordt flapper, de daar

in kolomswijze geplaatste plooijen worden effen,

de fchaamlippen zwellen op, en de mond einde

lijk der baarmoeder ontsluit zich tegen het nakend

einde der dragt een weinig, en heeft nu eene

ronde opening.

$. 6oo.

De verschijnsels, welke zich bij het baren, zoo

ten opzigte van den aanvang als voortgang (s),

voor

(r) cAMPERI, Demonftr. anat. pathol. Lib. II. pag. 9.

(s) sMELLIE's, Set of anatomical tables, Tab. XI-XV

-
Ff 2
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voordoen, volgen elkander in eene bepaalde Orde

op. Om die reden hebben de Vroedkundigen de

zelve ook in zekere tijdperken (fladia) afgedeeld »

waarvan de nieuwste Schrijvers er vier optellen »

offs moon zij in het bepalen der grenzen van elk

dier tijdperken eenigzins van elkanderen verfchil

len.

S. 6o1.

Het eerste tijdperk is dat, waar onder de Wa

re weeën de barende, doch niet hevig, beginnen

aan te vallen. Deze weeën zijn fmarten van eene

zeer eigenaardige natuur. Zij vangen bij de len

denen aan, en rigten zich in derzelver voort

gang naar het onderste gedeelte der baarmoe

der. Zij zijn bij den geheelen arbeid der vrouwe

aanwezig, doch alleen bij tusfchenpozen, en dan

eens hevig, dan minder hevig , dan eens ko

men zij meer, dan minder malen aan. Deze eer

fte weeën noemt men aankondigende, of dreigende

(praefagientes), en onder dezelven begint de mond

der baarmoeder zich meer te openen. Dan ook

flinkt de buik immer fterker, er is een aandrang

Op het water, en eene menigte flijm vloeit uit de

flappe gezwollen teeldeelen.

©

S. 6o2.

: het tweede tijdperk, groeijen de

* *an* die nu den naam van voorbereidende

(praé
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* (praeparantes) dragen, en onder de sterke per

fing van den onderbuik, en met eene sterke in

ademing wordt het onderst fegment van de vlie

zen van het ei buiten den mond der baarmoeder

en in de fcheede gedreven.

s 603.

Met het derde stijgen de weeën die nu ba

rensweeën (dolores ad partum) genoemd - worden ,

nog hooger, en werken met nog sterker kracht

op de baarmoeder, en persfen haar naar bene

den ; waarop deze de vrucht zoo zeer perst ,

dat het onderfte fegment der vliezen , waarvan

wij zoo even fpraken, barst, en een zeer groot

gedeelte van het lamsvocht wegvloeit.

- - • $. 6O4.

Gedurende het vierde (t), schiet eindelijk,

Onder

(t) Hoewel alle deze, naar derzelver verdeeling in

vier tijdperken, verhaalde verschijnfels ook bij onze
- A- -

vrouwen zeer veel verfchillen, zoowel ten opzicht van

derzelver hevigheid, als langdurigheid; zoo zijn echter,

wanneer men eenige weinige voorbeelden van, bijna zon

der weeën barende, vrouwen uitzondert, over het geheel

echter, de weeën, ook bij de meest natuurlijke verlos

fing, zoo oneindig veel heviger, als bij de overige huis

dieren, dat ik niet geloof, dat iemand, die beiderlei

* Ff 3 VGK4

-|
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onder de hevigste, zoc genaamde fcheidende (con

quasfantes) weeën, en terwijl de barende cene al

Herfterkste perfende poging doet, die genoegzaam

altijd met huiverigheid, tandknerfing, beving der

knien, enz. gepaard gaat, het hoofd des kinds,

dat ftraks geheel zal geboren worden, door , en

wel zoo , dat de kruin gewoonlijk tegen den

boog der schaambeenderen aanstoot, en terwijl het

overig gedeelte des hoofds verder wordt voortge

ftuwd, en om den vastzittenden kruin, even als

om eene as, draait, komt het aangezicht het eerst

voor, en zoo wordt het kind, onder het bloedig

afloopen van het overige met bloed vermengde

lamsvocht, geboren.

2. -

n S. 605.

Na dat het kind, op die wijze gelukkig ge

boren is, volgt meestal , na eene korte pOOS,

de nageboorte, met eene nieuwe vlaag van wee

èn, die echter veel minder hevig is: en hier bij

komt nog eene nieuwe bloedstorting uit dat ge

deelte der baarmoeder (u), waar aaJ)- door mid

del van het afvallend vlies (decidua), de moeder

koek gehecht is geweest.

verlossingen meermalen heeft bijgewoond, ooit aan het

zeer groot onderscheid, dat hierin tusschen menschen en

dieren plaats heeft, zal kunnen twijfelen.

(u) B. s. ALBINI, Tab. uteri gravidi VII.

gUL. HUNTER, Anaï. uieri grav. Tab. X. fig- 3.

* * - S. 6C6,
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S. 606.

Zoodra heeft zich de baarmoeder van dit dub

beld pak, waarmede zij tot nog toe bezwaard

was, niet ontlast, of zij trekt zich weér lang

zamerhand zamen, en wel zoo lang tot zij zich

in hare vorige gedaante bevindt, ja zelfs genoeg

zaam tot hare vorige geringe grootte.

S. 607.

Van dien tijd af, begint de kraamzuivering

te vloeijen, het welk meestal de eerste week aan

houdt. Deze vloed is aan de stonden vrij gelijk,

maar fterker, dan dezelve , vooral wanneer de

moeder haar kind niet zoogt. De bloedige kleur,

dezer kraamzuivering wordt met den zesden dag,

meestal ligtrood, en eindelijk wit.

Ter gelijker tijd wordt de baarmoeder van de

overgeblevene vezels van het afvallend vlies ge

zuiverd, en rust nu van haren arbeid uit, tot dat

de ftonden op nieuw beginnen te vloeijen, of zij

wederom bevrucht worde..

© 1
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TwEE- EN VEERTIGSTE AFDEELING,

Y- O V E Mt .

D E M E L K.

S. 608. -

Met de baarmoeder zijn de borsten, die heili

ge bronnen, de opvoedsters van het menfchelijk ,

geslacht, zoo als de Wijsgeer FA v 0 R IN Us, bij

GEL L1Us, ze cierlijk noemt, op velerleie wijze

in zamenstemming, want beide werktuigen zijn

in de kindsheid genoegzaam werkeloos, en beide

beginnen die werkzaamheid te gelijker tijd, met

de huwbaarheid, zoo dat bij het eerste vloeijen

der maandftonden ook de boezem begint opte

zwellen. Van dien tijd af zijn zij dan eens bei

den te gelijk werkzaam, daar bij het toenemen

der zwangerschap de borsten zich opzetten, en

zog beginnen aftescheiden, dan eens beurtelings,

daar de ftonden ophouden, terwijl de moeder

zoogt, of de kraamvloed sterker is, indien zij

niet zoogt. Eindelijk houden deze werkin

gen, bij het klimmen der jaren, beide te gelijk

Op, ZOO dat, wanneer de stonden niet meer we

derke
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derkeren, zoo wel de boezem, als de baarmoe

der werkeloos, fiets en flap worden. Behalve

dit, bewijzen vele andere verschijnselen in den

zieken toestand deze zelfde zamenftemming: die

verschijnsels, bij voorb., welke men in onregel

matige stonden, den witten vloed, na het uitfnij

den der eijerstokken, en andere ongesteldheden

duidelijk kan waarnemen. -

$. 609.

Deze naauwe gemeenschap tusschen de baar

moeder en de borsten, zal den genen niet vreemd

voorkomen , die bedenkt, dat die foorten van

medegevoel, of zamenstemming, welke in den

gezonden ftaat plaats kunnen hebben, en welke

wij elders ($ 56.) afzonderlijk hebben opge

noemd, tusfchen de werktuigen, die in de vrou

welijke borst en buiksholte gelegen zijn, schier

alle wezenlijk plaats hebben (v).

S. 6IO.

Vooral heeft men in vroeger tijd veel opge

had met de zamenftemming, welke men aan de

inmonding der inwendige mamflagader met de

Onder

- - N

(v) JAc. ANEMAET, De mirabili, quae mammas inter en

uterum intercedit Jympathia. Lugd. Bat. 1784, 4to.

Ff 5
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onderbuikslagader (w) toeschrijft. HoeWel nut

de Natuurkundigen hier aan eertijds te veel heb

ben toegeschreven (x ), is het echter niet on

waarschijnelijk, dat deze inmonding geen gering

deel aan die zamenstemming hebben kan, vooral

uit aanmerking van, de verandering, welke de

onderbuiksflagader, in haren inhoud ondergaat ,

ten tijde der zwangerschap, en van het zogen.

$. 6II.

Maar behalve dit alles, hebben de baarmoe

der en de borsten dit gemeen, dat zij beiden

met de werktuigen, die de chijl aanvoeren eene

nalalulWC gemeenschap hebben , zoo als men niet

alleen in velerlei ongesteldheden, maar ook bij

pasgeboren meisjes meestal kan waarnemen.

S. 612.

*

De vrouwelijke borst (y), bestaat uit eene

menigte van, als tot eenen koek bij een gezamel

- de

*,

(w) EUSTACHII, Tab. XXVII. fig. 12.

HALLERI, Icon. anat. fafc. VI. Tab. I.

(x) Zoo als G. RUD. BoEHMER, De confenfu uteri cum

- 2mammis, caufa laãis dubia. Lipf. 175o. 4to.

(y) A. B. KöLPIN, De ftructura mammarum. Griphisw;

2765. 4to. cum fig. Een.
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*

de korrelige klieren , welke door talrijke groe-,

ven in kwabben verdeeld zijn, en in een groo

ten klomp vet verzonken liggen. Dit vet is voor

al itevig en ongelagtig aan de uitwendige zijde,

welke met eene zeer dunne huid bedekt is.

S. 613.

Ieder dier genoemde kwabben, is wederom

uit kleinere kwabbetjes zamengesteld , en deze -

wederom uit de zoogenaamde bolletjes of knop

jes, waarin de uiterste worteltjes der melkbui

zen (z) uitloopen, die uit de fijnste takjes van

de mam - of boezemflagader een chijlachtig vocht

Opnemen.

S. 614.

Deze worteltjes der melkbuizen (a) vloeijen

meer en meer Zamen, en loopen in zoo vele

voorname ftammen uit, als er kwabben in elke

borst zijn , zoo dat er meest altijd, in iedere

borst, vijftien of een weinig meer gevonden wor

- den.

-

(z) vergelijk twee platen van c. A. covoLo, achter de

nagelatene van SANToRINUs.

(a) Zie de eerste plaat van MICH. GIRARD1, mede ach

ter die van SANToRINUs geplaatst.
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den. Deze buizen zetten zich wel eens uit,

zoo dat het boezemen worden, maar schijnen,

met dat al door ware inmonding geen onderlinge

gemeenschap te hebben (b).

$. 615. - > .

De stammen der melkbuizen zelve, gaan in

zeer kleine ontlasting- , of afvoerings-buisjes over,

welke alle in den omtrek van het middelpunt

der borst, door middel van bijkomend celwijs

weeffel in den tepel overgaan (bb). Deze tepel -

is van zeer fijne bloedvaatjes en zenuwtjes voor

zien, en bij de werking van fommige prikkels,

voor eene bijzondere oprigting vatbaar.

S. 616.

Den tepel omgeeft een kring of rand ( c),

welke even als het eerst gemelde deel, door de

eigenaardige kleur (d) van het slijmnet, dat on

n der

(b) J. GoTTL. wALTER, Olfervat. anat. pag. 33, feq.

(bb) sANToRINI, Tab. posth.VIII.

(c) RUYscH, Thef I. Tab. IV. fig. 4.

(d) Bij de zwangere vrouwen, vooral bij zulke, wel

ke voor het eerst dragen, worden de tepels meestal geel.

En KLINGSTAEDT verzekert, dat de tepels der Samojeed

fche meisjes, ook wanneer zij nog maagd zijn, zeer zware

zijn, Mem fur les Samojedes et les Lappons, pag. 44.
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der de opperhuid ligt (e), merkwaardig en daar

en boven van vetbuisjes voorzien is (f).

S. 572.

Het vocht, dat in de tot hiertoe beschrevene

werkplaats bereid wordt, de melk, is een vocht

van eene bekende kleur, waterig, min of meer

fmeerig, zoetachtig van fmaak, zacht van aard,

en over het geheel genomen, zeer gelijk aan de

melk der zogende huisdieren, hoewel zij meer

dan eenige andere melk, aan verschil in evenre

digheid der bestanddeelen onderhevig is. Zij is

ook, uit hoofde van te groote hoeveelheid zout

geest (fal esfentiale), welke zij bevat, en waar

van wij naderhand melding zullen maken, zeer

moeijelijk te ftremmen, en geeft geen spoor van

vlug loogzout (g). -

- *

(e) B. s. ALBINt, Annot. acad. Lib. III. Tab, IV. fig. 3:

(f) MoRGAGNI, Adverf, anat. I. Tab. Iv. fig. 2,

(g) FL JAc. voLTELEN, (praef. HAHNIo,) De latte hu

mano obfervationes Chemicae, Lugd. Bat. 1775, 4to.

PARMENTIER et DEYEUx, in Mémoires de la fociete de

Medicine. A, 1787.
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S. 618.
\

DOOr wijngeest gestremd, levert zij dezelfde

bestanddeelen, als de melk der ftraks genoemde

dieren, op. Behalve een waterachtige damp •

welke zij nog warm, en pas uitgeperst opgeeft,

bevat de hui, afgefcheiden van het kaasachtig

gedeelte, de melkzuiker (h), die uit ZuikerZuur

met een weinig kalkaarde, en olieachtige en flij

mige deelen verbonden, bestaat. De boter of

room, zegt men, dat uit kleine bolletjes bestaat, die

van verschillende en niet altijd van dezelfde groot

te zijn, daar derzelver doormeeter van ::- tot zes lijn

gezegd wordt, groot te zijn (i).

$. 619.

De overeenkomst, welke er tusschen de chijt

en het bloed, en tusschen deze beide fappen en

de melk plaats heeft (k), maakt het vrij waar

- fchijne

(h) MARc. Lu D. w1LLIAMoz, De fale lactisesfentiali.

Lugd. Bat. 1756. 4to.

(i) sENAc, Traité du coeur, Vol. II. pag. 276. Ed. II.

(k) Vergelijk Jo. TheoD. vAN DE KASTEELE, De analogia

inter lac et fanguinem. Lugd. Bat. 178o. 4to. -

AL Ex. w 1 Ls oN, over de overeenkomst tusschen de

melk en de chijl, in zijne Olfervations relative to the influ

ence of the climate, pag. 97, volg.

We

A
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fchijnelijk, dat het laatstgenoemde , waar over

wij nu handelen, eene foort van chijl is, die we

derom van het bloed is afgezonderd, of liever

niets anders, dan chijl, die van het bloed, waar

bij zij pas gemengd was, voor het ondergaan ee

ner volkomene vermenging, wederom is afge

fcheiden. Voor dit gevoelen spreekt onder ande

ren, eensdeels dat men verschillende hoedanighe

den van het gene de min genuttigd heeft, duide

lijk in de melk waarneemt (l), anderdeels dat

die waterachtige melk, welke gedurende de zwan

gerheid, en kort na het baren, uit de borsten

vloeit, veel naar chijl gelijkt (m).

S. 62o.

(l) Zie behalve een wolk van getuigen, hier over

KöLLEN in PALLAs, Neuen nordijchen Beitragen, Vol. II.

pag. 343. - * *

(m.) En over het geheel is het, om meer dan om eene

reden, niet onwaarschijnelijk, dat de waterachtige fappen,

die de opslorpende vaten bevatten, veel tot afscheiding

der melk bijbrengen. -

Hiertoe behoort, bij voorb. het opzwellen der oksel

klieren, dat men reeds in de eerste maanden der dragt

doorgaans waarneemt.

Vooral maakt het volgend verfchijnsel dit nog waar

fchijnelijker. Het is bekend, dat de beenen der zwangere

Vrouwen, bij eene vergevorderde zwangerschap sterk op

zetten, om dat de in grootte toenemende baarmoeder de

aanzienelijke en talrijke watervaatsvlechten, die in de len
e

denen
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S. 62o.

De reden waarom onder het gedurig zuigen,

dit voor het kind zoo zacht voedsel met der tijd

dikker en vetter wordt, schijnt ook voorname

lijk in de wateraderen te liggen. Deze zijn, in

de borsten, in groot aantal, aanwezig, en zui

gen, naarmate de melk overvloediger en aanhou

dender vloeit, eene grootere hoeveelheid derzel

ve, en staag meer huiachtige deelen er van in,

voeren ze verder naar de bloedmasfe, en vermeer

deren dus dit geheele afscheidingswerk (S. 477.)

der en geplaatst zijn, drukt. Maar zoodra heeft de vrouw

niet gebaard, of deze opgezetheid der beenen neemt zoo

zeer af, dat de kuiten nu veel eer, ten minste bij eene

vrouw die pas gebaard heeft, zeer flap neêrhangen. Hier

van is ongetwijfeld de reden daarin te zoeken, dat de

lympha, wier doorstraling nu niet meer door de drukking

der zwangere baarmoeder verhinderd wordt, met geweld

opwaarts stijgt, waar van dan ook fpoedig eene ruimere af

fcheiding van melk het gevolg is.

Hier kan men nog die kortstondige dorst bijbrengen,

welke de zogende moeder ondervindt, op het oogenblik

dat zij haar kind aan de borst legt, en die zeker door de

opslorping van de wateragtige fappen in den mond ont

,ftaat. (Zie $ 330.)

S. 621.
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$. 621,

De overvloedigste afscheiding der melk, heeft

in de eerste dagen na de verlossing plaats, en

wordt, indien de moeder zoogt, door 's kinds

zuigen zelfs aan den gang gehouden, tot dat de

ftonden, welke al dien tijd, meestal, ophouden

te vloeijen, weérkeren. - -

Echter heeft men wel eens waargenomen,

dat uit de borsten van zuivere maagden, zelfs

van pasgeboren kinderen van beiderlei kunne, ja

ook van volwassen mannen (n), melk gevloeid

heeft. Het laatste is ook bij andere zoogdieren

wel eens gebeurd (o).

S. 624,

De ontlasting der melk, wordt door hare

groote overvloed veroorzaakt, waardoor zij, gelijk

bekend is, ook wel van zelfs afloopt, en wilders

wordt zij bevorderd door het drukken der borsten,

en het zuigen van het kind.

(n) In Commentar, acad. Je Petropol. Vol. III. pag. 275.

feq vindt men aangeteekend, dat zulks in Rusland een

gemeen geval is. -

(o) Hierover heb ik breeder gehandeld in 't Hannoverijeh

Magazin 1787, pag. 753. volg. - -

- é:

* - Gz - DRIE
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DRIE - EN VEERTIGSTE AFDEELING,

o V Mi R

HET VERSCHIL IN DEN MENS CH

vooR EN NA DE GE B oo RTE (p).

$. 623.

Uit het gene wij over de wijze gezegd hebben,

waarop de vrucht, nog besloten binnen den ker

ker der baarmoeder, en in een warm bad zwem

mende, leeft, blijkt van zelfs dat hier een groot

verschil plaats moet hebben in de ligchaams wer

* * * * kingen;

(p) vergelijk bij deze afdeeling, behalve vele andere

'r R Ew, De differentiis quibusdam inter hominem natum et

mafcendum intercedentibus- Norimb. 1736 4to.

ANDR. et Fr. RoessLEIN (fratres), De differentiis inter

foetum et adultum, Norimb. 1783, 4to.

FER D. G. DAN z, Zergliederungskunde des ungebohrnen

handes, mit Anmerkungen von s. TH. soEMMERING. Francf.

1792. II. Vol. 8vo.

Voorts THEop. HoGEvEEN , De foetus humani morbis,

pag. 28. feq. Lugd. Bat. 1784. 4to.

FR• AUG. wALTER, Annet. acad, pag. 44. feq

* * *
e -

**,
* -
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kingen, wanneer men dezelve ook met die ver

gelijkt, welke, in het kind na de geboorte, en

nu op zich zelf staande, plaats hebben. Wij

moeten hier het voornaamste van dit verschil op

geven, -

S. 624.

om dan met het bloed en deszelfs omloop

een aanvang te maken; zoo verschilt dit purper

vocht in het kind, dat nog geen adem kan ha

len, voor eerst daarin, dat het een donkerder

kleur heeft, die zelfs door de werking der lucht

niet licht wordt (S. 13.). En ten tweede, is

het ook van het bloed in den mensch, na de ge

boorte, daar door onderscheiden, dat het moei

jelijker en slechts onvolkomen stremt (q), Be

halve dit, heeft het bloed een geheel anderen

loop in de vrucht, welke , door tusfchenkomst

der navelstreng, eenen gemeenschappelijken bloeds

omloop met den moederkoek onderhoudt, en nog

geen lucht ingeademd heeft, dan na de geboor

te, wanneer de gemeenschap met de moeder op

houdt, en het kind reeds eens adem heeft ge

fchept (r). -

$ 625,

(4) FoURcRo?, in Amals: de Chimie, font. vIf, pag.

162, volg. -

(r) HERM. BERNARD, De eo quo differ: circuitut fans

/ . - 63 g 2 gulnis
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S. 625.

Voor eerst toch dringt de navelader, welke

uit den moederkoek voortkomt, door den zooge

naamden navelring van de vrucht door, loopt naar

de lever, en ftort haar bloed in den boezem van

de poortader uit. Van daar wordt het gedeelte

lijk door middel der takverspreiding dezer merk

waardige ader door de lever verdeeld, gedeelte

lijk, gaat het onmiddelijk door de aderlijke buis

van AR ANTIUS (s), in de benedenfte hollea

der Over. -

Beide kanalen, te weten het uiteinde der na

velader, dat binnen de buiksholte van de vrucht

besloten is, en de genoemde aderlijke buis ver

groeijen, na dat de navelstreng is afgesneden, en

het eerste Wordt dan de ronde band van de

lever. -

guinis foetus ab illo hominis nati. " Te vinden in de Ver

zameling van oveRKAMP, Tom. I.

Jos. wENc. czIKANEK, De actuofa hominis mafcituri vita

f circul. foetus ab hominis mati diverfitate. Te vinden in de

Verzameling van wAssERBERG, Tom. IV.

SABATIER, Sur les organes de la circulation du fang du

foetus. Achter zijn Tr. Complet d'Anat. Vol. III. pag. 386.

fuiv. Ed. 1781.

(s) ARANTII, De humano foetu libellus, pag. 97.

Vergelijk B. s. AL21N1, Explicatio Tabular. Euftach:

Pag- 164. feq.

*,

$- 626,
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$. 626.

Wanneer het bloed nu vervolgens uit de be

nedenfte holleader in het voorste gedeelte van

het hart is gekomen, vindt het in de vrucht

den weg door de longen nog grootendeels gello

ten, en moet dus een anderen nemen, weshal

ven het door middel van het klapvlies van EUSTA

CHIUs, en het eironde gat naar het linker , of

achterste oor van het hart doordringt,

S. 627.

Te weten, aan den mond van deze onderste

uit de buiksholte opklimmende holleader, is, in

de vrucht een groot klapvlies ( t), in de gedaante

van eene halve maan, geplaatst, het welk, naar

den uitvinder (u), het klapvlies van EUSTACHIUS

genoemd, en bij vervolg van tijd meestal, lang

zamerhand vernietigd Wordt ; en dit klapvlies

fchijnt den stroom van het uit de buiksholte aan

stroomend bloed naar de opening, of het gat,

waarvan wij straks zullen spreken, en dat in het

middelfchot tusschen de hartsooren gemaakt is,

heen te ftuuren (v).

(t) HALLER, De valvula Euftachii. Gotting. 1738. 4to.

(u) EusT AcH1us, De vena fine pari, pag. 289. Van

zijne werken, Tab. VIII. fig. 6. Tab. XVI. fig. 3.

(v) LonsTEIN, De valvula Euftachii. Argent. 1771. 4to.

Gg 3 S. 628
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-

S. 628.

Deze opening is het eironde gat (w), waar

door het grootste deel van het bloed, het welk

uit de onderste holleader komt, met elke ont

fpanning der hartsooren, in het linker, of ach

terftq oor gedreven wordt.' (r), terwijl de te

rugvloeijing van hetzelve door een fikkelvormig

klapvlies, het welk voor deze opening gespannen

is, en bij elke zamentrekking der hartsooren dien

weg schijnt te fluiten, belet wordt.

Dit zelfde klapvlies fluit meestal reeds in de

eerste jaren der kindsheid deze opening, en groeit

met dezelve zamen , en dat wel in dezelfde even

redigheid, als het klapvlies van EUST Ac H1U s,

langzamerhand uitteert, kleiner, en min of meer

vernietigd wordt (3),

(w) HALLER, De foramine ovali et Euftachii Valvula,

Gotting. 1748 fol. cum fig. aen. En veel vermeerderd in

zijne Opera minora, Tom. I. pag. 33. feq.

(x) c. FR. woLFF, heeft een zeer bijzonder gevoelen

omtrent dat eindnde gat. Hij houdt het voor eene tweede

opening van de onderste holleader, welke in het achter

fte hartsoor voor uitkomt, even als de algemeen bekende

opening in het regter of voorste. Zie Now. comment. 4Ce

Jcient. Petrop. Tom. XX. pro A, 1775.

(y) H PALM. Level INo, De valvula Euftachii, et fe:

fanine ovali, Anglipol. 178o. 8ya, cum fig. aen.

$ 6ag.
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$. 629.

Intusschen kan het bloed, dat terzelver tijd

het regter oor, en vervolgens de regter kamer

van het hart, voornamelijk uit de bovenste holle

ader inftroomt , flegts voor het kleinste gedeelte

door de nog werkelooze longen der vrucht wor

den opgenomen. Het wordt dan uit deze harte

kamer, die ten dien einde als dan van zeer dik

ke en sterke spiervezels voorzien is, terstond en

zonder dat het de longen doorgaat, in de groo

te flagader gevoerd. Dit geschiedt door middel

van de flagaderlijke buis (z), die uit de long

ader, waarvan zij, om dus te spreken, de voor

naamste tak is, voortspruit en naar de bogt van de

groote flagader loopt, en deze buis wordt meestal

reeds in de eerste weken na de geboorte geflo

ten , en in eene foort van dikken band veran

derd. -

S. 630.

Door den stam der groote slagaders naar bene

den gevoerd, stroomt het bloed, 't welk groo-

tendeels weer naar de moeder terug gevoerd moet

worden, in de navelflagaderen (S. 572.), die aan

weêrzijde van de pisbuis (urachus) den navelring

door

(*) E. s. ALsIN1, Annet. acad. L. II. Tab. VII. fig. 7.

-

G g 4
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doorbooren, en die na de geboorte, insgelijks »

in vaste koorden of banden overgaan (a).

S. 63I.

Gelijk de longen in de vrucht naauwelijks ee

nige werkzaamheid hebben , zoo zien zij er ook

geheel anders uit, als in een kind, dat reeds

geademd heeft.

Voor eerst althans zijn zij veel kleiner,

hare kleur is donkerder, en hare zelfstandigheid

vaster, en meer op eengepakt, ZOO dat zij foor

telijk zwaarder zijn , en wanneer zij versch en

ongeschonden zijn , in eene groote hoeveelheid

water zinken, daar zij in tegendeel, bij aldien

het kind levend is ter wereld gekomen, en adem

genaald heeft, onder gelijke omstandigheden, op

het water drijven (b). De regter long fchijnt dit

voor uit te hebben, dat zij, bij de eerste inade

ming, een weinig eerder lucht schept, dan de

- linker

(a) HALLeR1, Icon, anat. Fase. Iv. Tab. In-vi.

(b) Het is hier de plaats niet de omstandigheden, on

der welke dit plaats heeft, te bepalen, of ook van de voor

*org, die men aanwenden moet, in de zoogenaamde longe

"f, derzelver nut en geregtelijke kracht, enz. te fpre

ken. Wien dit aangaat kan hierover het gewigtig gefchrift

" Sul- HUNTER nalezen, te vinden in Medical objervat,

*** Inquiries, vol. vL. pag. 284, ' - - -
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linker (c). Het overige, wat den aanvang dezer

nieuwe werking aangaat, hebben wij te voren,

toen wij van de ademhaling zelve fpraken , af

gehandeld,

S. 632.

Uit het gene wij elders over de voeding der

vrucht gezegd hebben, is het gemakkelijk op te

maken, dat derzelver darmkanaal, en de werktui

gen der chijlmaking geheel anders moéten geiteld

wezen, dan bij den mensch na de geboorte. Zoo

zijn dan ook, bij voorb. bij eene vrucht van slechts

weinige maanden, de dikke darmen, zeer gelijk

aan de dunne ; doch in de laatste helft der zwan

gerschap, wanneer zij door het meconium opgezet

zijn, dragen zij den naam van dikkedarmen met

meerder regt. - -

S. 633.

Het meconium is eene drckstof, welke bruin

achtig groen van kleur is, en buiten allen twij

fel van de ligchaamsfappen, en voornamelijk van

de gal van de vrucht deszelfs oorsprong ontleent;

't welk men vooreerst daar uit kan opmaken,

dat de tijd, waarop gemelde stof zich het eerst

/ Ver

(c) PoRTAL, in Mém, de l'acad, des fc. de Paris. A.

1769 pag. 555. fuiv. -

METzG ER, De pulmone dextro ante finiftrum refpirante,

Regiom. I783• 4t0,

- Gg 5
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vertoont, met die overeenkomt, waarop de af

fcheiding der gal , bij het kind, een aanvang

neemt : voorts schijnt de merkwaardige waarne

ming, dat bij monsters, zonder lever, in plaats

van het meconium flechts een ongekleurd flijmach

tig vocht in de ingewanden gevonden wordt, dit

mede te leeren.

$. 634. w

De blinde darm heeft ook bij het pas gebo

ren kind, nog bij lange na zijne, hem eigene

gedaante niet, maar vormt met het wormsge

wijze verlengfel een onafgebroken doorloopend ka

naal (d), enz.

S. 635.

Van andere onderscheidingen hebben wij nu en

dan reeds melding gemaakt, en gaan die dus hier

- met ftilzwijgen voor bij, waartoe de pisbuis (N.

573.) en het vlies van den oogappel (S. 262.) en

in de mannelijke vrucht het neerdalen der ballen

(S. 5IO. volg.) behooren : fommige zullen hare

plaats beter in eene volgende afdeeling vinden ;

de overige, die van minder aanbelang zijn, slaan ,

wij over.

(d) 2. s. ALBINI, Annot atad. Lib, IV. Tab. II. fig. 7-,

s 98%
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**

S. 636.

Er zijn echter nog fommige raadselachtige dee

len, waar van 't mij hier de geschikste plaats

fchijnt, melding te maken, nadien zij bij de

vrucht, in evenredigheid, grooter zijn, en voor

namelijk in hare huishouding van dienst schijnen

te wezen; offchoon ik voor mij van begrip ben,

dat derzelver waar en voornaamste gebruik tot

nog toe onbekend is, en met behulp der verge

lijkende ontleedkunde nader moet onderzocht wor

den,

Meestal worden deze deelen klieren genoemd;

hoewel derzelver parenchyma van het ware klier

achtig maakfel zeer onderscheiden is, en men ook

in dezelve geene zekere fpooren van afleidings of

ontlastingsbuizen heeft kunnen ontdekken. Deze

klieren zijn de fchildvormige klier, de borstklier, en

de bijnieren. -

S. 637.

De eerste derzelve, de fchildvormige klier zit

voor het kraakbeen van den strot, dat dien zelf

den naam draagt. Deze klier bestaat uit twee

kwabben, heeft eenigermate de gedaante van eene

halve maan (e), is in de vrucht met een wa

tel

(e) HALLERI, Icon, anat, Fafc. III. Tab: III

:
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terachtig vocht opgezet, en wordt, in verge

vorderde jaren bijna geheel fappeloos.

S. 638.

- De borstklier is een wit en teer vleezig

deel, dat insgelijks uit twee kwabben bestaat,

foms zelfs in twee deelen verdeeld is, en ook

wel van binnen eene groote holligheid heeft (f).

Zij is boven aan onder het middelste gedeelte

van het borstbeen geplaatst, reikt fomtijds ter

weerszijden tot aan den ftrot (g); heeft in de

vrucht eene verbazende grootte, en is als dan

vol van een melkachtig vocht. Met het klimmen

der jaren wordt deze klier langzamerhand Op

- geflorpt, en er is met den annaderenden ouder

dom niet zelden geen fpoor meer van over (h),

S. 639.

De bijnieren, die ook wel bovennierfche klie

ren, of blaasjes voor de zwarte gal genoemd

worden, zijn onder het middelrif op den boven

rand

(f) Aug. LUD. De Hugo, De glamdulis in genere et Jpecia

*in de thymo Gott. 1746- 4to. fig. 2.

MoRAND, Fil. Mémoires de l'acad. des fc, de Parts. A.

1759. Tab. XXII-XXIV. -

(g) HALLERI, Icon, anat. t. a. p.

(*) Hewson's, Experimental Inquiries, Part III.
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rand van de nieren geplaatst (i). In volwassenen

zijn zij kleiner meestal, eenigzins van de nie

ren verwijderd, en met een bruin vocht opgevuld,

dat in de vrucht meer roodachtig is.

(i) Zie de Platen van den uitvinder Eus TAc R1Us,

Tom. I. II. III. Tab. XII. fig. 1. 1o. 12.

HALLERI, Icon. anat. Fafc. III. Tab. IV,

- o
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VIER - EN VEERTIGSTE AFDEELING,

«.

o V E rt

- DEN wASDOM , DEN RIJPEN LEEFTIJD

EN HET

AFNEMEN VAN DEN MENSCH.

$. 640.

- Er blijft nu niets meer overig, dan dat wij den

mensch, waarvan wij de dierelijke huishouding,

in alle hare bijzondere werkingen tot hier toe

hebben nagespoord, nu ook nog in het algemeen

beschouwen, zoo als hij zijn levensloop aflegt,

en hem van zijn eerste ontstaan af, door de voor

naamste tijdpunten van zijn leven heen, tot zijn

einde toe, vergezellen.

S. 641.

De eerste beginselen van de vorming der

vrucht fchijnen in de derde week, na de be

vruchting, plaats te hebben (S. 569.). Deze

vrucht staat dan slechts op den allerlaagsten trap

van leven, dat nu bij haar niet veel meer dan

plantaardig is, tot dat zij zoo omtrent met de

vierde week bloed krijgt, en de beweging van het

hart
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'Iart een aanvang neemt, zoo als dit in de nog

zeer tedere menschelijke vrucht, bij eene zeld

zaam voorkomende gelegenheid, nu en dan is

waargenomen (k), gelijk het door AR Is ToTE

LEs reeds voorlang in een bebroeid ei gezien (l),

en, van zijne tijden af, onder den naam van

punctum faliens (opfpringende flip) algemeen genoeg

bekend is geworden.

S. 642.

Met de zevende of achtste week begint, zoo

ik mij niet bedrieg, de beenwording in de men

fchelijke vrucht (m). Het beenfap fchijnt zich

het

(k) Jo. DE MURatTo, Ephem. N. C. Dec. II. An. 1.

pag. 305. -

roUME DE ST. LAURENT. ap, RozIER, Obf. et mem fur

la phyfique, pag. 53. Juill. 1775. -

(l) ARIsToTELEs, Hiftor. animal. Lib. VI. C- 3- Ops

Vol. II. pag. 326.

(m) Ik zeg in de menfchelijke vrucht ; want in het

bebroeide ei begint zij eerst veel later, namelijk met den

negenden dag, welke met de zeventiende week bij de men

fchelijke vrucht overeenkomt. -

De natuur schijnt, zoo wij hier eene gissing mogen

wagen, bij den mensch en andere dieren, welke levend

ter wereld komen, daarom eerder tot het formeeren der

beenderen, welke toch de grond en het steunfel van het

overige ligchaam zijn, over te gaan om toevallige wan
-

ge
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het allereerst tot kernen te vormen in de fleutel

beenderen, ribben, rugwervels, de groote rolronde

beenderen der ledematen, het onderfte kakebeen •

en eenige andere gelaatsbeenderen, voorts nog

tot kleine netvormige plekjes in fommige platte

beenderen van het bekkeneel, te weten het voor

hoofds en achterhoofdsbeen, later in de kruins

beenderen.

Ook is, over het geheel de wasdom zoo van

de vrucht als van den mensch na de geboorte

zoo veel te fnelder, als hij nader aan zijn eerst

ontstaan is, en Zoo ook omgekeerd.

w

--

gestalten voor te komen, waaraan de kiekens der vo

gelen, zoo lang zij in hun fchaalachtige woning besloten

zijn, zeker minder onderhevig zijn.

Wij moeten er ons dus voor wachten, om van waar

nemingen, op het bebroeid ei gemaakt, onvoorwaarde

lijk, tot de vorming der menfchelijke vrucht te beslui

ten. HAL LE R zelf is in die dwaling vervallen, daar hij

zonder verder bewijs verzekert, dat het gene hij omtrent

de beenderen der kiekens had bewezen, ook ten opzigte

van alle andere dieren, ja van den mensch zelven geldt.

Dit vooroordeel heeft naderhand zoo zeer de over

hand genomen, dat er zelfs Geneeskundigen geweest zijn,

die ingerigtelijke berigtgevingen in de zaak van ontijdi

ge geboorten, hunne bewijzen op deze vermetele vergelij

king van de tijdperken der broeijing met die der zwanger

fchap bouwden. Ziet bij voorb. Hug. MARRET1, Confultation -

ou.fujet d'un enfant, etc. Dyon 1768, 4to. A -

$. 643.

*
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S. 643.

Op de helft der zwangerschap kan de vrucht,

in die beteekenis, welke wij boven ($. 580.) er

aan hechtten, waarlijk gezegd worden te leven,

Te dien tijde beginnen ook de afzonderingen van

fommige vochten, zoo als van het vet (S. 486. )

en de gal. -

- S. 644.

Bij de meer en meer rijpende vrucht fpruit

nu een dun hoofdhaar langzamerhand uit, en er

groeijen kleine nageltjes aan de vingeren : het

vlies van den Oogappel verdwijnt (S. 262.): het

uitwendige kraakbeenig gedeelte van het oor

wordt vaster en veerkrachtiger, en bij de manne

lijke vrucht heeft het neerdalen der ballen plaats.

t S. 645.

Wanneer dan vervolgens het kind, tegen het

einde der tiende maanmaand geboren is ($. 595.)

hebben er, behalve de zeer gewigtige veranderin

gen in de geheele dierlijke huishouding, waarvan

wij boven gewag gemaakt hebben, ook in het

uiterlijke, voorkomen nog vele andere plaats.

Het dons, dat het gelaat van het eerstgeboren

wicht bedekte, verdwijnt langzamerhand , de

rimpels en plooijen der huid worden glad, de

aars verbergt zich tusschen de billen, welke nu,

van lieverlee, gevormd worden, enz.

H. h S. 646.
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S. 646.

Langzamerhand leert het kind nu ook de

vermogens zijner ziel aanwenden (n); het leert

gewaarworden, zijne aandacht ergens op vestigen,

zich het een en ander herinneren, het begint het

een en ander te begeeren, enz. Hier vandaan

het droomen in de eerste maanden, na de ge

boorte, enz. -

W - S. 647.

Ook de werktuigen der uitwendige zinnen

krijgen meer en meer derzelver bepaalde gedaan

te, en worden volkomener, gelijk het uitwendi

ge van het oor, de holten der neusgaten, de be

deksels der oogen, de boog namelijk, boven de

oogholte, en de wenkbraauwen. -

$. 648.

De beenderen van het bekkeneel groeijen vas

ter zamen, de fontanellen worden gefloten, en

gewoonelijk met de achtste maand begint het

kind tanden te krijgen.

S. 649.

Dan is het ook tijd om het kind te spenen,

dat

(n) TIEDEMANN, Ueber die Entwickelung der Seelen Fä

higkeiten bey Kindern. In Heff Beytr. Vol. II. Part II. III:
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dat zijne tanden kreeg om vaster fpijs te verma

len, en niet om den tepel der moederlijke borst

te beZeeren.

S. 650.

Tegen het einde van het eerste jaar begint

het ook reeds te staan, en zich in een regtop

ftaanden ftand, te houden, dat van den mensch,

over het algemeen beschouwd, het grootste voor

regt is (0). -

S. 65I.

Na dat het gespeend is , en loopen kan,

groeit het van dag tot dag, en weet zich meer

en meer te redden, vooral nu het tweede groote

voorregt van het menfchelijk geslacht, de fpraak,

zich bij zijne overige vermogens voegt, en de

ziel de denkbeelden, welke haar gemeenzaam

zijn, door middel van de tong , begint uit te

drukken,

S. 652.

Met het zevende jaar vallen de twintig

melktanden een voor een uit, het kind krijgt

nieu

(o) GER. vRoLYK, (Praef. BRUGMANs), Disfert. de homi

me ad ftatum gresfumque erectum, per corporis fabricam dispe

fte. Lugd. Bat. 1795. 8vo.

Hh 2
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s

nieuwe tanden, die, met den tijd, ten getale

van twee en dertig, aankomen, en niet weer

gewisseld worden.

$ 653. -

In die kindfche jaren munt het geheugen,

onder alle de zielsvermogens uit, en is dan verre

weg het geschikfte om de bepaalde teekenen der

dingen te onthouden, terwijl naderhand, en wel

•- "

- omtrent na het vijftiende jaar, de verbeelding

meer begint te ontvonken.

* * $ 654.

Ook valt deze levendige verbeeldingskracht,

juist het geschikste, tegen den huwbaren leeftijd

in, waarin de mensch langzamerhand tot groote

en zeer merkwaardige veranderingen, welke de

aanstaande geslachtswerkingen vorderen, wordt

VOOrbereid.

S. 655.

Eerst beginnen bij het opwassend meisje de

borsten op te zwellen, terwijl de kin van den

jongen met donzig haar bedekt wordt, en bij bei

den doen er zich meer diergelijke teekenen eener

naderende huwbaarheid voor. Daarop begint het

meisje den maandelijkfchen tol te betalen, ($. 554)

en op deze gewigtige gebeurtenis in de huishou

ding van het vrouwelijk ligchaam, volgen fchier

. - altijd »
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altijd, behalve meer andere verschijnfels, eene

grootere levendigheid - der oogen, en roodheid

der lippen, en verscheidene hoedanigheden wor

den in de huidsuitwaseming voor de zinnen meer

duidelijk bemerkbaar. Bij den jongeling vindt nu

de afcheiding van het zaad plaats, waarmede een

rijkelijker uitfpruiten van den baard (p), en eene

merkwaardige verandering in de ftem , die nu

zwaarder wordt, gepaard gaat. -

Ter gelijker tijd wordt de geslachtsdrift, door

de inwendige ften der natuur zelve, als het wa- .

re, het eerst opgewekt, ($. 7 I. ) en de mensch,

nu in den bloei van zijn leven, is tot het werk

der voortteeling geschikt. . . v . - .

S. 656.

Een vast tijdstip, waarop de huwbaarheid in

valt, te bepalen is onmogelijk, daar zulks naar

gelang van het verschil in luchtstreek en tempe

- , ra
*

(p) Het, nog heden ten dage nu en dan, opgewarm

de fabeltje van Amerikaanfche, baardelooze volken heb

ik met eene groote menigte van getuigenissen wederlegd'

in Götting. Magaz, Ann.\ II. Part. II, pag. 418 volg. -

In het welk ik, voorbeelden heb bij gebragt, zoo wel

van volken, die derzelver baard, ten minste gedeeltelijk

laten voortgroeijen, als van anderen, omtrent welke het

ontwijfelbaar zeker is, dat zij denzelven, door bijzon

dere werktuigen, met wortel en al uitroeijen. ,,

H h 3 -
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rament ( q) merkelijk verschilt. De teedere kun

ne is echter over 't geheel iets vroeger huwbaar

dan de mannelijke, zoo dat, men bij ons te lan

de, een meisje van omtrent vijftien jaar, reeds

huwbaar noemen mag; terwijl een jongen het niet

dan met zijn twintigste jaar is.

- $. 657.

Het eindperk van den wasdom heeft de na

tuur een weinig later geplaatst, waarin echter

mede de luchtstreek veel verschil maakt, om niet

eens van het onderscheid te fpreken, dat hierin

ten opzigte van bijzondere menschen en bijzondere

familien, plaats heeft (r).

S. 658.

(4) Want ook in Zwitserland heeft men het voorbeeld

van eene negenjarige kraamvrouw gehad, hetwelk GoTTL.

EM, von HALLER, mij heeft medegedeeld, en ik in de

Med. Bibl. Vol. I. pag. -558- volgg. geplaatst heb.

(r) De niersch toch heeft het voorregt, niet om min

der, dan andere bewerktuigende ligchan en de kracht der

luchttreek te f evoelen; hij schiet zoo wel als deze allen,

onder een kouden hemel zoo hoog niet op, als in de

warmere streken der aarde.
-

En wat verder de reusachtige Patagoniers, of het dwerg

volk op Madagascar, waarvan de ligtgeloovige co MMER

* oN gewaagt, aangaat, de vergroote verhalen omtrent

de eerstgemelde reuzen, heb ik tot de natuurlijke waar

heid
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$. 658.

Omtrend den zelfden tijd groeijen de verleng

fels der beenderen, die tot nog toe van het been

zelf waren afgescheiden, met netzelve naauw vast,

en worden met hetzelve, een onafgebroken ge

heel. - -

Y -

$ 659.

De mannelijke leeftijd, die het langste en

voortreffelijkste tijdperk van het menfchelijk leven

uitmaakt, ftaat, ten aanzien van de ligchaams

werkingen op den hoogften levenstrap, welke in

de hoogstmogelijke fterkte, en vastheid der ge

noemde ligchaamswerkingen bestaat, en heeft ,

ten opzigte van de zielsvermogens, het onschat-,

baar voorregt van een rijp oordeel.

$. 66o. f

Het ophouden der maandstonden, waar mede

onder anderen het uitfpruiten van eenen baard

niet zelden (s) gepaard gaat, bij de vrouwen;

- - de

heid te rug gebragt, in mijn werkje over de Aangeboren

verfcheidenheid van het menfchelijk geflacht, bladz. 219 volg.

Waar ik tevens heb aangetoond, dat de genoemde

dwergen tot de ziekelijke kropmenfchen (Cretiners) be

hooren.

(s) Dit is zeker een merkwaardig verschijnsel, dat

, af Hh 4 teWens
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de traagheid tot het werk der voortteeling bij de

mans; bij beiden de beginfels van droogheid der

vezels uit ouderdom (t), en een langzaam doch :

duidelijk afnemen der levenskrachten zijn zoo vele

teekenen, die den naderenden ouderdom aankon

digen (u).

S. 661.

De koude grijsheid eindelijk vergezelt eene

lastige ftompheid der uit en inwendige zinnen,

de noodzakelijkheid om langer te slapen, en eene

loomheid in alle werkingen der dierlijke huishou

ding
t

tevens een verder onderzoek wel waardig is. Het is over

eenkomstig met eene diergelijke verandering, welke men

in wijfjes vogels heeft waargenomen , en hierop neér

komt, dat zij, onvruchtbaar geworden , de veren, aan

hare kunne eigen afleggen, en in derzelver plaats anderen

krijgen, welke aan het mannelijk geslacht van dezelfde

foort, eigen zijn. Hiertoe behooren de huisduif (columba

oenas), de faifant ( phaftanus colchicus), de paauw (pavo

criftatus ), de manakin (1ipra rupicola), de trapgans (otis

tarda), de eend (amas boychas), enz.

(t) jlo. BERN, F1 scH E R, Tr, de fenio, ejusque morbis.

Ed. 2. Erf. 1762. 8vo. -

BENJ Rush's, Medical Inquiries and offervations, Vol.

II- pag. 295. Phil, 1793. 8vo.

(u) JoAcH. H. GERNET , De ficcitatis fenilis effectibus

Lipf. 1753, 4to, -

A - -
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ding. De haren worden grijs en vallen gedeelte

lijk uit. Dit doen ook langzamerhand de tanden.

Noch is de hals langer in staat om het hoofd,

noch de beenen om het ligchaam genoegzaam te

ondersteunen. Ja, de steunfels van het geheele

ligchaam, de beenderen zelve teren, om zoo te

fpreken, uit (v), enz. -

$. 662.

En zoo zijn wij dan aan de uiterste grenzen

der physiologie gekomen, aan den dood zonder

ziekte (w), het zacht afsterven uit ouderdom,

het welk de uiterste eindpaal van de geheele ge

neeskunst is, en waarvan men uit het tot nu toe

gezegde de oorzaken ligt kan opmaken (x).

(v) Breeder heb ik over dat merkwaardig afnemen en

verkwijnen der beenderen van oude lieden gesproken in

mijn werk over de beenderen, pag. 36.

(w) G. GoTTL. RICHTER, De morte fine morbo. , Gotting.

1736 4to.

(x) Jo. oosterdyk schacht, Tr, Qua fenile fatum in

evitabili necesfitate, ex humani corp. mechanismo fequi demon

ftratur. Ultr. 1729. 4to.

MATTH. vAN GEUNs, " De morti corporea, et caufs mo

riendi. Lugd. Bat. 1761. 41o. Mede te vinden in sANDI

roRT1, Thefaur. Vol. III.

H h 5 $. 663.
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S. 663.

De verschijnsels van den naderenden dood ,

zoo als zij in den stervenden zelven worden waar

genomen (y), komen hierop neer. *

Er ontstaat koude in de uiterfte ledematen,

de glans der oogen gaat verloren, de pols is klein,

langzaam, en met dikwijls herhaalde tusschenpoo

zingen, de ademhaling geschiedt zelzamer en

zeldzamer, tot dat zij met eene fterke uitademing

een einde neemt. -

In het ontleden van levende dieren kan men

ook het sterven van het hart waarnemen, wan

neer men zien zal dat de regter boezem en oor

van het hart, iets langer leven dan de linker, en

dus het laatste sterven ($. II7. )

S. , 664.

Dat het ligchaam zielloos is blijkt, Wanneer

zich met de koude, ftijfheid der ledematen ver

bindt, het hoornvlies flap, de aars ontsloten,

de rug bond, of loodkleurig is, maar voorname

lijk aan de Ware doodlucht, die het van zich

- geeft.

(y) Den voortgang der toevallen van den dood, welke

de stervende zelf, een man van middelbaren ouderdom , en

die aan de roodeloop gestorven is, had waargenomen,

vind men in 't Magazin zu Erfahrungs- Seelen - Kunde, Vol.

1. Part I, pag. 73, volg.

-
-

" , , \-.
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geeft. Zoo er zich in een lijk alle deze teeke

nen vereenigd vertoonen, zal men met PL1N1Us

niet behoeven te klagen, dat men zelf op een

dood mensch geen staat kan maken (z). -

t S. 665.

Een bepaald eindperk des levens, dat men

namelijk als de meest algemeene en regelmatigste

eindpaal van den hoogften ouderdom kan aanmer

ken, kan men naauwelijks vaststellen (a).

Het is intusschen opmerkelijk, dat er zoo als

ik uit de naauwkeurige vergelijking, van zeer vele

fterflijsten heb opgemaakt, in Europa, naar even

redigheid, nog al veel oude lieden vier en tach

tig jaren bereiken, doch weinige dien leeftijd te

boven komen. -

S. 666.

Schoon het nu, aan de zwakheid der kind

- fche

«

(z) c. H1 MLY, Commentatio mortis hiftoriam, caufas et

figna fistens. Gotting. 1794. 4to.

SAL. ANscHEL, Thanatologia f. in mortis naturam, cau

Jas, genera, fpecies et diagnofin disquifitiones. Gotting.
I795. 8vo. M- -

(a) Vergelijk hier over behalve andere, meer beken

de, bronnen Jo. GESNER, De termino vitae. Tig. 1748. 4to.

Mede te vinden in Excerpto italicae et helvet. litterat, Ann.

I759. Tom. IV. -
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fche jaren aan de onmatigheid van vele volwas

fenen, , aan de hevigheid der ziekten, en aan

verscheidene onvoorziene toevallen te wijten is,

dat er van de duizend menschen omtrent flechts

acht en zeventig, zonder voorafgaande ziekte,

uit ouderdom, sterven, is er echter na de klag

ten der Sophisten Over de ellende van het men

fchelijk leven zeker geen onbillijker, dan die zij

over deszelfs kortheid plegen aan te heffen. Iets,

dat ons aanftonds duidelijk zal worden, zoodra

wij flechts, de langlevendheid der menschen (b)

in aanmerking nemende, dezelve, al het overige

gelijk staande met de gewone eindperken van het

leven van alle overige, ons tot nog toe bekende,

zogende dieren vergelijken. - -

- - - - » W S,

(b) BAcoN DE vERULAMIo, Hiftoria vitae et mortis Op.

Vol- II. pag. 121. feq. 128. feq. Ed. Lond. 174o. fol.
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PL AAT I.

Vertoont den achterkant van 't hart van een

kind, met deszelfs bodem iets opgeligt, de lucht

pijp weggenomen zijnde, op dat de overige dee

len zoo veel te duidelijker in 't oog zouden vallen.

Zie bladz. 63 67 en 69.

a. De bovenste holleader.

b. De onderste holleader. *- ,

c. De voorfte of rechter boezem.

d. Het aan dien boezem vastgehegt oor.

e. De hartsholte van die zelfde zijde.

f. De tronk van de longslagader.

g. Deszelfs linker takken, en

h. DeSZelfs rechter takken.

i. Het viertal longaders.

k. De achterfte of linker boezem.

l. Het hier aangehecht oor. -

m. De hartsholte van die zelfde zijde,

n. De bogt van de groote flagader.

o. De algemeene tronk, overgaande in

p. De rechter ondersleutelbeens flagader, en

q. De kropslagader van die zijde.

r. De linker kropslagader.

f. De ondersleutelbeens flagader van die zijde.

-. S 6. De
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t. De algemeene longslagader (want dus was zij in

dit lijk), en de tusschenribbige flagader uit de

groote slagader komende. -

u. De ader zonder Wederga.

w. De linker kroonader van 't hart.

2. De rechter kroonader

P LA A T II.

FIGUUR I.

Het rechter oog van een volwassen mensch,

iets vergroot, de bovenste helft van het hoorn en

- harde vlies is weggenomen, en de rand van den

regenboog afgesneden van den haarkring, en een

weinig opgeligt, zoo dat beide de kamers van 't

oog konnen gezien worden.

zie bladz. 192 en Volgg.

a. Het hardevlies.

b. Het hoornvlies.

c. Het vaatachtig vlies.

d. De haarkring- -

e. De regenboog.

f. De haarband.

g. Het beursjen, 't welk 't kristalvocht bevat.

h. De gezichtszenuw met de middelpuntige flaga

der.

w

- \ F IG U UR 2.

De voorste fnede van 't oog van eene vrucht

van 8 maanden, insgelijks vergroot.

- Zie bladz. 195 en 196. **

f: * . af. Het



UIT LE G G ING DER PLA TEN,

a. Het haarvlies.

b. De haarftipjens.

c. Het druivenvlies.

d. Het vlies van den Oogappel, gelijk het ter dezer

tijd in zijn middelpunt begint te verdwijnen.

PL A A T III.

Behoorende tot de nederzakking der zaadbal

len uit den onderbuik, in eene vrucht.

Zie bladz. 375 en volg.

F I G U U R I.

Vertoont eene bijkans voldragen tweelings

vrucht, niet evenredig in groei, de linker zaad

bal is reeds uit de holte van den onderbuik uitge

vallen: de rechter is op dat tijdpunt waargenomen

op 't welk dezelve den naauwen weg begonnen is

in te dringen. -

a. De rechter zaadbal met den bijbal, zittende op

het nu te zamengevouwen cijlindervormig op

waards klimmend uitsteeksel van den penszak.

b. De fporen der zaadvaten van die zelfde zijde; en

. Van het afvoerend vat.

d. Het nederdalend uitbreidfel van den penszak,

de gedaante vertoonende Van een opgeblazen

zakje. -

e. Het mondje van den penszak, leidende door

den naauwen weg naar het genoemde zakje,

waarin de linker zaadbal nu reeds zit.

f. De fporen der zaadvaten van die zelfde zijde; en
N t g. Van

C



U1T LEGGING DER PLATEN.

<

g. Van het afvoerend vat.

h. De pisblaas met derzelver bodem in den blaas

band eindigende, aan weerszijden met de navel

slagaderen vereenigd. A

FIG U UR 2.

Eene vrucht van 4 maanden, de beide zaad

ballen liggen nog in de holligheid van den onder

buik besloten, het opklimmend uitsteeksel van den

penszak, op dien tijd voor 't grootst gedeelte niet

dan eene langwerpige plooi vormende; aan den on

der - en voorkant van dit plooitje is 't mondje

van den penszak gelegen, zigtbaar.

PLAAT IV.

Een ei door een miskraam uitgedreven, waar

fchijnelijk in de eerste maand na de bevruchting;

het is losgemeden, doch een weinig vergroot,

Verbeeld. -

Zie bladz. 417. en volg.

- F I G U U R I.

a. Het vezelachtig omgebogen vlies.

b. De vlokjes van het mosachtig vlies, door welk

het eitje in het dikke buitenste vlies is ingehecht.

c. De binnenste oppervlakte van het buitenste vlies

van 't ei, op dien tijd met een kristalachtig

vocht gevuld.

d. Het opengesneden binnenste vlies van 't ei.

F I G U U R. 2.

De uitwendige gedaante van het zelfde eitje. *



n

J

-

 

 

 



j

 



 





 



e



 







:
s

**

 



LI-

-
-

- - -- - -

-

-

\

u

-

-

-

e
-

-

-

V

-

-

-

-
-

-

-
-

» -

-

-

-
-

-

-

-'

-

-

w - -

-

-

-

-

*
- -- -

-" ,

-

-

-

/ -

-

-
-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-
-

- -

|

-

-
-

-

-

- -

l

-

-

-

-

i
-

-

-

- -

-

we

n 's

- r

e * -

- - e -

-
- -

- - in-

*
- -

-- ..."

-

* *

-

*
- -

- *

- -

-
-

-

-

-

- -

:-

- *
**

- -
--

e *-*.

:
- -----

-

|
-

 



 

 

 



-

 



 


