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had ik kunnen vermoeden, dat ik mij,
in mijnen practischen loopbaan, en in mijne daarop
betrekking hebbende veelvuldige bezigheden, met de

herziening van de Grondbeginselen der Natuur
kunde van dén Mensch, van den boven mijnen
lof verheven BLUM EN BA cH, onledig zoude hou
den : geenszins althans had ik kunnen denken, dat

ik in de treurige noodzakelijkheid komen zoude, om
hier de plaats van eenen, mij door den dood ontruk
ten, vriend te vervullen, van eenen vriend die daar

toe gewis ruimer tijd had en daarvoor beter berekend

was, daar hij, bij zijnen ijver voor de uitbreiding en
volmaking der Genees- en Heelkunde, vooral eene

onbepaalde zucht had voor de Ontleedkunde, de
Natuurkunde van den mensch in het algemeen en
de vergelijkende Ontleedkunde in het bijzonder.
Maar het door hem zoo uitvoerig aangevangen werk

mogt niet onafgedaan blijven liggen. De aanleiding
daartoe mag vooral niet verzwegen worden. Maar

de vriendschap vordert van mij boven alles, dat
ik vooraf den Afgestorvenen in eenige trekken ge

denke, hoe ongepast dit ook te dezer gelegenheid
sommigen moge toeschijnen. Maar eene gelegenheid
te laten voorbijgaan om eenen verdienstelijken Man,
hoe
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hoezeer niet onder de sterren van de eerste grootte
schitterenden, te doen kennen, is schennis van de

regten der menschelijke natuur. Welligt ware hij, zon
der dit, der vergetelheid opgeofferd, daar vaak min
der

heldere sterren

onder die

van den eersten

rang verdwijnen of door dezelve verduisterd worden.

Ik ben het bovendien aan zijne troosteloze zwan
gere Weduwe, en haar vijftal vaderlooze wezen
verschuldigd, daar ik hun beloofd had, Echtgenoot

en Vader openlijk te zullen gedenken. Maar ook

hier vertoonen zich voor mijnen geest alle die on
baatzuchtige bewijzen van goedwilligheid, waarmede
zoo vele menschenvrienden het lot zijn er achtergeble

venen, in hunne kommervolle omstandigheden ver
zacht hebben. Uit derzelver naam ontvangen zij

daarvoor, door mij, openlijk den oprechtsten dank,
gelijk ik ook hier die bijzondere Vrienden des af
gestorvenen niet verzwijgen mag, die bij zijn leven
aan hem door vriendschap verbonden, ook na zij
nen dood, door zoo vele edelmoedige als onbaat

zuchtige kenmerken, hunne gehechtheid aan zijnen
Persoon onwedersprekelijk aan den dag gelegd heb
ben. Ja waardige Kunstgenoten, à RoY, BU CHN - R.,
FRANz, Do LLE MANN, VAN DER FEEN en

cA PA Dos E, ik beledig uwe kieschheid niet, wan
neer ik hier uwe namen vermelde,

Onze Vriend, kwekeling van de Utrechtsche Hoo

geschool, deelende in de achting en vriendschap

zijner Leermeesters, en in de bijzondere vriend
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schap van den waardigen va N GE UNs, in zijne
jeugd steeds eene overhelling tot de beoefening der
Heelkunde koesterende, vond reeds vroegtijdig in
het Fransch Hospitaal te Utrecht gelegenheid ter
opzameling van de daartoe noodige ondervinding,
begaf zich, na tot Heel- en Vroedmeester bevorderd

te zijn, in 1815 naar Cuilenburg, en oefende
aldaar deze beide vakken, met het gunstigste ge

volg uit, terwijl ook aldaar aan hem de oprig
ting,

verzorging en behandeling van het Veld

Hospitaal der Pruissische Troepen werd toever
trouwd. Door vele hem belangrijk toeschijnende
omstandigheden daartoe aangespoord, en ook den
practischen loopbaan met een gunstiger uitslag, tot
onderhoud der zijnen, te Amsterdam wenschende
voort te zetten, begaf hij zich van Cuilenburg naar
f

Utrecht, alwaar hij, na een allerlofelijkst examen,
in 1815 den graad van Doctor in de Geneeskunde
verwierf, na de verdediging zijner dissertatio de

abscessu lumbali fistuloso. Na een jaar verblijf
te Amsterdam, vond hij, om bijzondere redenen,

het geraden, de graden van Doctor in de Heel
en Verloskunde aan te nemen, welke hij in 1816,
te Utrecht, op de eervolste wijze verkreeg, en

waardoor hij zich geregtigd achte deze beide tak
ken openlijk te kunnen uitoefenen. Onze Vriend,
ofschoon al spoedig ondervindende dat ware ver
diensten niet altijd erkend worden, zag echter de
toekomst met een gunstiger uitzigt te gemoet, en
* 2
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werkte steeds voort ter vermeerdering en uitbrei

ding zijner kundigheden. Vaak met teleurstellingen en
mislukte

pogingen te worstelen hebbende,

gebukt

onder zorgen voor zijn al meer en meer toenemend
huisgezin, vergat hij dat alles schier, wanneer hij zich
slechts op zijne studeerkamer mogt bevinden. Daar
vond hij afleiding; daar was hij onvermoeid werk
zaam; daar was hij het liefst ; daar vond ik hem

altijd; daar verzamelde hij velerlei bouwstoffen; daar
vervaardigde hij met het ontleedmes belangrijke prae
parata; daar zag ik hem eens mèt den onvergelijke
lijken ME cK EL, dagen achter een, in de vergelijken
de Ontleedkunde zich als verzadigende. Van daar

traden zijne twee Verhandelingen te voorschijn,

welke althans zijnen naam niet zullen uitwisschen,
alware het dat men zich zijn Persoon niet her
rinneren konde noch wilde. De eene, over de breuk

van den hals van het dijebeen ; de andere, aan
gaande de meest voorkomende oorzaak en de
behandeling van de ontsteking der herzenvlie
zen, welke men somtvijlen, ook na schijnbaar

geringe, hoofdwonden waarneemt, en door hem
ter beantwoording van de Prijsvraag van het Ge

nootschap ter bevordering der Heelkunde was toe
gezonden, doch de bekrooning onwaardig geacht
werd, doen ons in hem den bekwamen Ontleed

kundigen, schranderen Natuurkenner van den mensch,
den handigen en ervaren Heelmeester onderscheiden

en daarbij zijne overhelling tot dat gedeelte der

Geneeskunde, 't welk de Heelkunde genoemd wordt.
Daar
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Daar hield hij zich op nieuw bezig met de verzameling
van dat alles wat tot voltooijing van het naderhand door

den druk uit te geven werk, over het eenoog, strekken
moest, een

werk waaraan hij reeds veel tijds besteed,

waarvoor hij vele teekeningen vervaardigd en ver
zameld had, doch dat door zijnen dood onvoltooid is
gebleven. - Het Genootschap Arti Sulitifèrae telde
hem onder eenen zijner verdienstelijke leden, had

hem als Redacteur van deszelfs uitgegeven werken
benoemd, waartoe hij onderscheidene bijdragen gele
verd heeft, gelijk hij ook nog eene afzonderlijke

Handleiding tot de materies medica vervaardigde.
Alles te zamen genomen levert toch een on
miskenbaar bewijs op, hoeveel men van zulk eenen
man nog had kunnen verwachten, die van zulke be

kwaamheden voorzien, en met zulk eenen ijver voor zijn
vak bezield was. - Wars van vleijerij, steeds gewoon

ongekunsteld zijn gevoelen te uiten, noch indringend,
noch een zich opdringend karakter bezittende, ent
voor zichzelven geene waarde aan het zoogenaamd

scavoir vivre hechtende , bewandelde hij schies
zijnen eigen weg. Hij vond al aanstonds, bij zijne
komst te Amsterdam, in den alom beroemden
Hoogleeraar BoNN, eenen raadsman, in den ge*
1eerden en ervaren Geneesheer à RöY, eenen
begunstiger, en mogt op beiden als zijne vrienden

roemdragen." In het beroemde kabinet van den eer
sten, met welks bezorging, en rangschikking hij zich

bezig hield, en dat, na het overlijden van dien
Hoogleeraar, onder zijn epzigt bleef, en waarvan hij
* 3
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eene behoorlijke catalogus vervaardigde, vond hij
overvloed voor zijnen nasporenden geest; in de

fraaije en volledige boekverzameling van den laatsten
voldoening voor zijnen weetlust. Met den beroemden
ME cKEL persoonlijk bekend, en behalve met de
zen, ook met de zoo verdienstvolle geleerden als
beroemde ontleedkundigen, so EMMERING en

BLUM ENBACH, over verschillende onderwerpen
in briefwisseling gekomen, had onze Vriend dan
ook van dezen laatsten Natuuronderzoeker verno

men, dat hij eene nieuwe uitgave zijner Grondbe
ginselen der Natuurkunde gereed had. Met reik
halzend verlangen naar dezelve uitziende, verschijnt
intusschen de reeds vroeger aangekondigde vertaling
van de nieuwe Grondbeginselen der Natuur
kunde van den mensch, van den met roem be
kenden R1 cHERAND , in het licht, en kort daar

op derzelver zoo gunstige beoordeeling in het maand
schrift den

Recensent ook

der

Recensenten.

De beoordeelaar in hetzelve ongetwijfeld meenende
dat de waarde dezer Nieuwe Grondbeginselen van

R1 cHERAND verhoogd zoude worden, door verge
lijking met de Oude van BLUM EN BACH, poogt deze
laatste op den achtergrond te plaatsen. Onze Vriend
in tegendeel meenende dat dezelve niet door vergelij
king, maar door innerlijke waardij den voorrang verdie
nCn moesten , en overtuigd dat derzelver hooge waardij
even zeer had kunnen aangewezen worden, wan

neer men de Grondbeginselen van BLUM EN BA ch
onaangeroerd had gelaten, meent daarin eene niet
-
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onduidelijke partijdigheid te zien doorstralen, en vind

daarin niet onduidelijk het persoonlijk verwijt opge
sloten, als of B. nog verre ten achteren was, als of

hij in drie - en- twintig jaren verloop, zich met de
gedane ontdekkingen of verbeteringen niet had be
zig gehouden, zoo dat hij niet geacht konde wor

den op die hoogte der wetenschap te staan, waarop
R1 c HERAND geplaatst is. Zie daar een prikkel
te meer naar de nieuwe uitgave, want deze moest,

zijns inziens, daarvan het bewijs al of niet opleve
ren. Nu ontwaakt tevens bij hem den lust om, met
de handhaving des naams van den grooten Natuur
kenner, eene nieuwe overzetting te leveren; hij stelt
dit den Uitgever voor, denzelven om het belang

der zaak daartoe dringend aansporende, en hem
toezeggende daarbij zoodanige aanteekeningen te voe

gen als hij oordeelen zoude dat tot opheldering zullen

kunnen verstrekken. De Uitgever aarzelde in geenen
deele, daar ook de laatste overzetting schier uitver
kocht was. Aan BLUM EN BACH om zijnen nieu
wen druk te verzoeken, met vermelding tevens van
het oogmerk met denzelven, is het werk van één
oogenblik. De bereidwillige Geleerde voldoet daar aan

met den meesten spoed, en hoezeer het werk zelf
toen op verre na niet in den boekhandel verspreid
was, zend bij hem hetzelve onmiddelijk, en ziet

daar onze Vriend al aanstonds ijverig bezig met
deszelfs overzetting, en met de bijvoeging zijner
aanteekeningen, toen hij eensklaps door eene hevige
* 4.
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ziekte overvallen werd, die hem voor altijd de vol
tooijing daarvan ontzegde ! - En ziet daar nu

tevens de aanleiding tot deze nieuwe overzetting
door onzen Vriend.

:

Ik heb dezelve, zoo wel op verzoek van den Uit
gever op mij genomen, als ook voornamelijk om
daardoor het verlies kenbaar te maken van hem,
die voorzeker met het edelste oogmerk dezelve

ondernam en op de voortreffelijkste wijze voltooid
zoude hebben. Zij was door hem aangevangen en ge
vorderd tot aan de afdeeling welke over de dier
lijke aparmte handelt, en, zoo als men bespeuren
zal, tot deze afdeeling toe, van een aantal aantee
keningen voorzien, welke men te vergeefs in het
vervolg vinden zal (*). De oorzaak van dit ver
schil moet men in het verschil van gevoelen zoeken
dat mijn Vriend en Ik daaromtrend hadden. Ik
deelde in dit opzigt in het gevoelen van den zoo

verdienstelijken. Vertaler, die ons de laatste neder
duitsche overzetting leverde, van den Utrechtschen

Hoogleeraar J. vos MAER, dat een boek, dat tot
leidraad strekken moet van eigene overdenkingen

en eigene oefening, dat ons slechts, kortelijk, met
den omvang der wetenschap moet bekend maken,

niet beladen moet zijn met nadere verklaring, toet
sing of wederlegging van enkelde stellingen, welke

dikwijls slechts aan derzelver Schrijver belangrijk
voorkomen. - Het is meer dan waarschijnlijk, dat
velen
\
-

(*) Eens enkelde,
voorbij.

op bladz, 264, ga ik hier met stilzwijgen
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velen liever gewenscht zouden hebben dat ik even
zeer in dat voetspoor van anijnen Vriend getreden
was, maar dit juist zal dan ook het verlies van hem

voor de zoodanigen nog beklagenswaardiger ma
ken, en ook dit laatste van zijne hand op hooger
prijs doen stellen.
Dan dit is nog niet alles wat men hier missen
moet. Door zijn afsterven is de handhaving van
de eer en van den welverdienden naam des Schrijvers
-

achterwege gebleven.

-

-

En dit brengt mij nu als

vanzelfs tot datgene wat ik gaarne met stilzwijgen
had voorbij gegaan, maar dat ik ook ter zijner na

gedachtenis verpligt ben openlijk aan den dag te
brengen, mijn oordeel namelijk over de waarde en
het nut van het werk zelf.

Deze nieuwe uitgave moest alzoo beslissen, in
hoe verre de Schrijver geacht konde worden, al of
niet vorderingen gemaakt, of die hoogte der weten
schap bereikt te hebben , waarop zich R1c Hºe RAND,

naar het oordeel van den Beoordeelaar, in het tijd
schrift de Rec. ook der Recensenten, geplaatst
vond, zoodanig dat de grondbeginselen van B. in

den tegenwoordigen staat der wetenschap geenzins
meer voldoende geacht mogen worden om de Na

tuurkunde behoorlijk te kunnen leren. * . . .
Vooreerst schromen wij niet te verklaren zonder daar
om dit ons gevoelen anderen te willen opdringen,
noch de grondbeginselen van den bij ons hooggeachten

R1 cm ER AND, om derzelver voortreffelijken, en
meer uitvoerigen inhoud, eenigermate te kort te
* * 5
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doen, (zoo dat zij ook daarom eene overzetting vol
komen waardig werden, hetgene wij den verdienste

lijken Vertaler zelven mondeling te kennen gege
ven hebben) dat wij de Phijsislogie van den
beroemden BLUMENBACH , als nog voor het
geschiktste handboek houden, als ware het dan ook

dat hetzelve niet op de volkomenste wijze inge
richt, noch op de volledigste zamengesteld was, noch

geheel en al aan den tegenwoordigen staat der Ge
neeskundige Wetenschappen beantwoorde. - Het
zelve moge dan al niet voor de achtste maal her

drukt zijn, vier uitgaven kunnen dan toch ook voor
deszelfs belangrijkheid pleiten, daar het, behalve deze
drie Nederduitsche uitgaven , bovendien de eer
genoot, van in de Hoogduitsche, tweemaal in de

Engelsche, in de Fransche, Spaansche en Russi
sche talen overgezet te worden, terwijl het onzes
inziens nog niet beslist is, of wel de latere uit

gaven van R. derzelver bruikbaarheid, als Physio

logisch handboek, vermeerderd hebben.
Maar ook, ten tweeden, houden wij het daarvoor
dat er geene vergelijking tusschen de grondbegin
selen van B. met die van R. kan plaats hebben,
omdat beider doel aanmerkelijk verschilt. Men
moge dus hier het onderscheid tusschen leer en

leesboek, door den Beoordeelaar (Rec. ook der
Rec. bladz. 261. 1821. No. 6.) belagchelijk ge
noemd, niet uit het oog verliezen, daar reeds onder

de gewoone schoolboeken ; een zeer kennelijk onder
scheid tusschen leer en leesboeken gemaakt wordt,
s

en
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en de laatsten niet in handen worden gegeven, dan
aan zoodanige jeugdige leerlingen, die genoegzaame
bedrevenheid in het lezen en een meer

geoefend

oordeel bezitten.

BLUM ENB AcH toch, stelde zich niet anders
voor dan om voor minkundigen een handboek te
vervaardigen, voor hen , die met de eerste beginselen

der Ontleedkunde bekend zijn; hij wilde slechts
hoofdpunten aanstippen, het meest belangrijke aan

voeren, en al wat tot opheldering of uitbreiding noo
dig was, aan de nadere verklaring van hem overlaten
die dit Handboek tot leiddraad zoude nemen; voor
dezulken die zich zelven verder oefenen wilden, of de

wetenschap meer in haren omvang wenschten te le
ren kennen, vele en de beste bronnen aanwijzende.
En nu vragen wij of dit doel bij R. op den voor
grond staat, of deze Geleerde niet reeds voor zeer
ver gevorderden, in de ziektekunde zelve ervarenen,

geschreven heeft, en of dus zijne Grondbeginselen

niet veel eerder als toepassing op die van R. zou
den aangemerkt mogen worden ?
Wij laten nu verder aan de beslissing der Lezers
zelven over, in hoeverre deze laatste uitgave het ver

wijt verdiene, van niet aan den tegenwoordigen staat
der Natuurkundige wetenschappen te beantwoorden,
noch in die verbeteringen of ontdekkingen te deelen,

welke zij in de laatste jaren ondergaan hebben of
daarin gedaan zijn. Dit evenwel mogen wij ter goeder
trouw veronderstellen, dat een man als BLUME N

BA cH geenszins op denzelfden trap is kunnen blij
-

\

Ven

xII

v o o R R E D E.

ven staan, waarop hij voor drie - en- twintig jaren
stond; dit strijd met zijnen aanleg, met den eigen

rustelozen voortgang van den menschelijken geest ;
dit getuigt deze uitgave zelve, . en zoo men daarin
dat

alles

nog nog niet vinden mogt wat de onder

zoekingen van PR ocHAS KA, B1 CHAT, M Ec
KEL, BR o D1E, EMMERT, T REV 1 RAN Us ?
Mo R GAN, NASSE,

WEINHoLD,

LE GAL

Lo1s, Nys TEN, MAG EN DIE en zoo vele
andere beroemde Mannen, aan den dag gebragt

hebben,

dan zal men dit nimmer aan eenigen

stilstand of teruggang mogen toeschrijven, maar
eeniglijk aan de behoedzaamheid welke ieder Schrij
ver, die voor eerstbeginnende Natuuronderzoekers
eene leiddraad opstelt, behoort eigen te zijn, die
aan de sprenk van BA co gedachtig, non excogi
tandum aut fingendum, sed videndum quid
Natura faciat, niets in zijne grondbeginselen aan
neemt dan hetgene op genoegzame gronden rust,
door waarnemingen gestaafd, en met de hoogst
mogelijke zekerheid overeenkomende is, daar hij an

ders gevaar loopt in eene draaikolk van gissingen
te geraken, en bijkans ieder jaar nieuwe grondbe
ginselen zoude kunnen uitgeven, daar ieder jaar

schier nieuwe ontdekkingen aan de hand geeft ,
en in dit opzigt het volledigste werk gaacht kan
worden, telkenreize met den staat der wetenschap,
eenen ongelijken tred te houden.

-

Wat nu nog de vertaling zelve aangaat, ik heb
die van den Hoogleeraar vos MAER ten grond
-

slag

v o o R R E D E.

XIII

slag genomen, dezelve op deze wijze met de laat
ste latijnsche uitgave vergeleken, ingevoegd wat
in dezelve gevonden, afgelaten wat daarin terug geno

men is. Er zijn, dit beken ik, hier en daar eenige
misslagen en taalfouten ingeslopen. Deze verschoo

me de goedgunstige Lezer.
'

- '.

'
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F. vAN, DER BRE GoEN, cz,
A
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Amsterdam,

den 51 Januarij 1822,
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DEN EERSTEN DRUK.

-><-> ex

De zelfde

redenen, welke eertijds B oER

HAAvE, en daarna HAL LER tot het uitge
venvan korte begrippen der natuurkunde van
den mensch hebben aangefpoord, hebben ook
den schrijver van dit werk daartoe bewogen,

De eerste beweerde (*): dat een leeraar
meer nut sticht door de verklaring zijner
eigene denkbeelden, dan indien hij zich voor
neemt,

(*) Institut. Med, Leid. 1727, in de voorrede

*

VOORREDE VAN DEN SCHRIJVER. xwt

neemt, het werk van een ander uit te leg
gen; in het eerste geval is het onderwijs
duidelijker en de voordragt meestal leven
diger enz. De laatste zeide (*), dat alhoe

wel hij te voren het werk van Bo en HAAve
in zijne lessen gevolgd was, hij daarna
echter zich een eigen leiddraad verkoren

had, omdat na BoER HAAvE's tijd de ont
leedkunde zoo zeer was verrijkt geworden,
dat zij zich zelve niet meer geleek,

Hetgene HALLE R toen van de ontleed
kunde zeide, geldt nu, en nog veel meer,
van de physiologie zelve. Iets, hetwelk ik

vertrouwe dat niemand ontkennen zal, die
slechts de gewigtigste leerstukken dezer we
tenschap nadenkt , bij voorb., dat, het
welk over het voornaamste nut der adem

haling, en over de dierlijke warmte loopt,
voorts het leerstuk der spijsvertering, dat
Van

(") Prim, lin, Physiol. Gott. 1747, in de voorrede,
% ik
* -

-e-

*

xY1 VOORREDE. v.AN BEN SCHRIJVER.
van de ware natuur en werking der gal,
van het voorteelingswerk, en diergelijke
nibe . .

Men moet het dus minder aan den fchrij
ver dan wel aan de eeuw, waarin hij
leeft, dank weten, indien hij , na zoo vele

vermeerderingen, als de natuurkunde van
den mensch in de laatste tijden bekomen
heeft, iets beters , iets meer met de natuur
overeenkomstig ,
heeft kunnen

in deze grondbeginselen

leveren,

dan het zijnen ver

dienstelijken voorgangeren vergund wierd.
Ervaren lezers zullen echter ook ligt dat
gene erkennen , wat hij van zijn eigen
voorraad hier en daar heeft pogen bij te
dragen, het zij het dan nieuwe waarnes
mingen en verklaringen zijn , of wel ou-:
de, maar op eene andere wijze voorgedra-,

gen, dan tot nog toe geschied was. Vooral

zal men dit ligt kunnen zien uit de aan

teekeningen aan den vost der bladzijden,
Waar

VOORREDE VAN DEN SCHRIJVER:

*ris

waarin hij fommigen dier onderwerpen wat
meer heeft uit een gezet, dan dit de korte

draad van het werk zelf zonde gedoogd
hebben.

Ook heeft hij zich veel moeite gegeven
ten aanzien der schikking en des verbands

van het geheele werkje, en gezorgd, dat de

hoofdstukken in een natuurlijk

verband

stonden, en elkanderen als van zelf op
volgden, het eene uit het ander fcheen voort
te

vloeijen,

eï1Z2

Hij heeft voorts geen onnutte ballast van

fchrijvers aangehaald, maar eene uitgezoch

te lijst van dezelve opgegeven, waarin hij
op de volgende wijze is te werk gegaan,
dat hij eerst, voor eerst beginnenden de
voornaamste heeft aangewezen, en juist niet
de zulken, die bij ieder een bekend zijn ,
maar die wel het meest, welke bijzondere .
gedeelten der wetenschap wat zorgvuldiger

en met opzet in bijzondere schriften be
-

** 2

han

FvTII VOORREDEvAN DEN SCHRIJVER:
handeld hebben : maar dat hij ten tweeden
ook hier en daar

heeft aan

min

bezochte bronnen

de hand gedaan , uit andere

wetenfchappen, buiten de geneeskunde, wel
ke men , zoo als het hem voorkwam , tot hier
toe, nog niet genoeg naar derzelver waarde
in de beoefening derphysiologie gebruikt had.

Hij heeft bij de beschrijving der deelen
van

het

menschelijk

ligchaam de beste af

beeldingen aangehaald, en onder deze het
meest de platen van EU sTA c H 1U s ; (*)
daar hij met regt wenscht dat de uitgave
, dezer

platen,

welke A LB 1 Nu s

bezorgd

heeft, als het volledigste, en volkomenste
werk in zijne foort, of liever als een fchat,
dien, men niet genoeg aan kan prijzen, in

de handen van allen is, die zich op de ge
neeskunde toeleggen.
Eene en andere afbeelding heeft hij er zelf
bij
(") Uitgegeven te Amsterdam, bij 1, v AN Es,

*

VOORREDE VAN DEN SCHRIJVER. x1x

bijgevoegd van zulke deelen namelijk, waar=
t

van men er of geene of niet zulke in het

werk van EU sTA cH1U s vindt. Zijn groot

het algemeen ge=
weest, om gegronde, korte, en gemakkelijke

oogmerk eindelijk is over

beginselen voor

te dragen voor eene weten

Tchap, boven welke er geene aangenamer

niet alleen, maar ook bijna geene gewigti
ger en nuttiger in den geheelen

omvang der

geneeskunde gevonden wordt, indien ten
minste de

woorden

van den onsterfelijken

GALE NU s aan het hoofd van zijn boek over

de geneeswijze (de methodo medendi) ge
plaatst, waarheid

behelzen,

gelijk zij 'in

allen opzigte doen : ,, eene ziekte,” zegt
hij, ,, is grooter, naar mate zij meer van
•a

%, den natuurlijken - toestand afwijkt, -

, hoeveel zij nu daarvan afwijkt, kan hij
, alleen weten, die de natuurlijke gestel
, tenis der menschen grondig kent 2
#k
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M 1 s s TE L L IN G E N.
Onder de hier en daar ingeslopen drukfeilen,
verbetere men vooral bladz. 152 regel 6. van bo

ven, aldaar staat zog dat het door, lees : zoo dat

het daar

door,
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OVER HET LEVEND

MENSCHELIJK LIGCHAAM

IN HET ALGEMEEN,

-

-

-

*

$ 1. In het levend menfchelijk ligchaam, als een
eigenaartig bewerktuigd wezen beschouwd, komen
drie dingen ter overweging voor (a):
de flof namelijk, die door de vochten wordt
opgeleevert;

het weeffel der vaste deelen, waarin de vochten
vervat zijn;

eindelijk en wel voornamelijk de levenskrachten,
waar door de vaste deelen worden opgewekt, om
de prikkelingen der vochten optenemen, deze voort
tedrijven, en vele andere bewegingen te verrigten.

Even als nu deze krachten in eenen zekeren

zin, het wezen van het levend bewerktuigd lig
-

-

chaam,
-

-

-

-

In

(a) Zoo sprak reeds voor lang de Schrijver van het,
gewoonlijk onder de schriften van HIPPocRATEs gesteld
werk, over de heerfchende ziekten; VI. Sect. 3. S. 19.
, Men moet de ligchamen, welke bevatten, of welke
, bevat worden, of welke in ons door eenen zekeren aan

, drift bewogen worden, beschouwen."

Deze bekende

plaats gaf gelegenheid tot een uitnemend werk van A. KAAU

BoERHAAve, onderden tijtel: Impetum faciens, dictum Hir
rocRATI, per corpus confentiens Lugd. Bat. 1745. 8re. --

- -- N

A

- -- - - - -

2,

- ,

O VER HET LEV EN (f

chaam, over het geheel genomen, uitmaken, zoo"
zijn zij ook van zeer verfchillenden rang; daar fom
mige den dieren met de planten gemeen, andere
daarentegen alleen den dieren eigen zijn, en met
derzelver zielsvermogens in eene naauwe betrek
king ftaan.
S 2. Deze drie dingen, hoe zeer zij wezenlijk van
-

elkander onderscheiden zijn, en daarom hier ook

ieder afzonderlijk worden opgenoemd, zijn ech
ter in het levend ligchaam, (wiens werkingen, ha
re verfchijnfelen, voorwaarden en wetten, in den

gezonden staat, het onderwerp uitmaken van de
natuurkunde van den mensch,) door zulk eenen
naauwen band vereenigd, dat men bijkans onmoge
lijk zich het een zonder het ander voor den geest
kan stellen.

De stof immers, waaruit ons ligchaam bestaat,
hoewel in haren eerften oorfprong eene vloeistof,

is echter van de natuur zoo gevormd, dat zij lig
telijk tot eene vaste zelfstandigheid overgaat. De
vaste deelen daarentegen, behalven dat zij uit
die vochten ontstaan, zijn, hoe droog zij ons ook

voorkomen, toch vol van vloeibare grondstoffen
van meer dan eene foort , zoo wel dropbare,
als bestendig veerkrachtige, of zoogenaamde gas
vormige... Eindelijk kan men , zoo ik mij niet

bedriege, in het levend ligchaam naauwelijks één

vezeltje noemen, dat van levenskracht ontbloot

zoude zijn.

"

$ 3. Van deze drie dingen gaan wij nu afzon
derlijk handelen; en

we

vooreerst van de stof,
wel

- T

M EN sc H ELIJK L 1G c H AA M.

3

welke de vochten, zoo als wij gezegd hebben,
opleveren, en die zoo wel het eerstgevormde, als

verre weg het grootste gedeelte van ons ligchaam
uitmaken (b.).

T WE E DE A F DE E L I N,G
over de vochten van Het LiceHAAM IN
HET ALGEMEEN, EN OVER HET BLOED IN

HET BIJzoNDER.

$ 5.

Alle de vochten, welke ons ligchaam ben

vat (c ), fchijnen gevoegelijk tot drie klasfen ge
bragt te kunnen worden.
A)

(b) Het aanmerkelijk overwigt der vloeibare, boven de
vaste deelen van het menschelijk ligehaam , bewijst zeer
fchoon eene geheele, volkomen uitgedroogde mumie, van

eene volwassene Guanche, eene der oorspronkelijke bewoo

ners van het eiland Tenerife, waarmede mijne menschkun
dige verzameling door den beroemden BANks verrijkt is;
welk voorwerp, met alle deszelfs ingewanden, spieren enz.

op eene verwonderingswaardige wijze gedroogd, niet meer
dan 74 63 zwaar is,

" ,

"

(c) over het scheikundig onderzoek der vochten van
het Menschelijk Ligchaam, is het voldoende bij voorkeur
aan te prijzen J. Jac. BERzelius, Föreldsningar i Diurke
mien Helmst. 1806-1808. 2 vol.

Een zakelijk uittreksel van dit werk, door den Schrij

ver zelve vervaardigd, vind men in de Medico-Chirurgi
e

A 2

*

*

*

*

*

1.

eat
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A ) Deze zijn of raauwe vochten, zoo als men
ze noemt, waartoe voornamelijk de chijl behoort,
welke, in de zoo genaamde eerste wegen bevat,
in bloed moet veranderd worden ; en dan die
vochten, welke, door de uitwendige oppervlakte
des ligchaams ingezogen, naar het bloed worden
overgebragt:
B.) of het bloed zelf:
C.) of eindelijk het van het bloed afgefcheiden
vocht, het zij dan onbruikbaar en een bloot uit
werpfel, zoo als de pis; het zij tot bijzondere diens
ten gefchikt; dit laatste blijft wederom altijd vloei
baar, gelijk de gal, of is, van de natuur geschikt
tot vaste zelfstandigheid over te gaan, zoo als het
beenfap, en andere fappen, welke ter vorming
der vaste deel en dienen.

S 5. Van de eerste en derde dezer hoofdver

deelingen zal elders gelegenheid zijn te spreken,
wanneer wij tot de chijlmaking, tot de afschei
ding, en tot andere werkingen zullen gekomen

zijn, waartoe elk bijzonder vocht behoort. - Laat
ons nu over het bloed (d) handelen, voorzeker
het

eal tranfactions published by the Medical and chirurgicaise
ciety

of London. vol. 3. pag.

193-276. welk uittreksel ook in

het hoogduitsch vertaald, te vinden is in schwE GGERs

Neues Journal fur chemie und Phyftk. B. IX. p.

377•

B. X. p. 142.484. en B. XI. pag. 061.

(d) J. HUNTER, Treatife on the Blood, inflammation
&c. Lond. 1794. '4. Ook in het Hoogduitsch vertaald

en met aanmerkingen vermeerderd, door E. B. G. HEREN
sTREIT, Leipzig 1797. 3. d. in 8vo.

5

VAN HET L I G CH A A M.

het eerste en voornaamste onder de vochten, het
middel namelijk ter omvoering dier grondstoffen,

welke men zuur- en koolstof noemt, en zoo lang
het leven duurt, bestendig moeten veranderd wor

den; waardoor voorts het ligchaam gevoed wordt,
en dat met regt als het ware de verzamelplaats
van bijkans alle de overige vochten mag genoemd

worden; dewijl in hetzelve de raauwe vochten,

waar van wij reeds gesproken hebben, veranderd,
en uit hetzelve eene menigte andere vochten, afge
zonderd worden en ontfpringen; het geen verder, met
uitzondering van eenige weinige volstrekt bloede

looze deelen des ligchaams, gelijk bij voorbeeld de
opperhuid, het fpinragsvlies, het lamsvlies enz. als
mede het verglaas der tanden, het ligchaam van
de lens crijftallina enz. , door het overig weef

fel des ligchaams zich wijd en zijd verspreidt,
hoewel op verfchillende wijze en in verschillen

de hoeveelheid, naar mate van het verschil der
deelen.

Zoo verdeelt het zich, bij voorbeeld, in

groote hoeveelheid in het vleesch der fpieren,
en in eene nog grootere hoeveelheid in sommige

s

ingewanden, zoo als daar zijn de milt, de moe
derkoek en de baarmoeder zelve in de gevorder

staat der zwangerschap; in zeer geringe hoe
veelheid
in de pezen en kraakbeen
deren
(e).daarentegen
”
-

de

f- .

*

*

-

:

-

S 6.

-

* (e) omtrent de algemeene hoeveelheid van het bloed in
een volwasschen en welgevormd Menschelijk Ligchaam,
ver

v
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OVER DE W O CH TEN,

S 6. Het bloed is een eigenaartig vocht van eene
bekende kleur, eene eigenaartige

reuk , zout,

achtig, walgelijken fmaak; op de fchaal van FAH
RENHEIT teekent het 96o. warmte, en is op het

gevoel lijmerig. Schoon deszelfs betrekkelijke zwaar
te in verschillende menfchen verfchillend is, zoo

ftaat zij toch gemeenelijk tot die van 't water = 1050
tot 1ooo. Versch uit de ader van een levend mensch

gelaten, levert het voornamelijk de volgende ver

fchijnfelen op (f).
$ 7, Vooreerst ftijgt er, vooral zoo lang het
bloed nog warm is, een waafem uit hetzelve op,
welke men tegenwoordig dierlijk gas noemt, en
waaromtrent men leert, dat het, behalve uit het

oplosfend middel, de warmte-ftof, uit water- en

kool-stof bestaat (g). Deze waafem in eene klok
óp

«

verschillen de Natuurkundigen aanmerkelijk van elkander,
ALLEN, MULLEN en ABILDGAARD, stellen de hoeveelheid op
niet meer dan 8 ponden, HARvEY op 9, BoRELLUs op 2o,
MALLER op 30, RIOLANUs op 40, HAMBERGER op 8o, Jae,

KEu. op 1oo ponden. Dat de eerste opgaven het naaste aan
de waarheid zijn, is klaar.

-

- (f) Jo. MART. BUTT, De fpontanea fanguinis feparatio
me. Lugd. Bat. 176o. 3vo. recus. in sANDIFoRTI Thefauro

vol. II. Jo. N. L. BADER, Experimenta arca fanguinem,
Argent. 1788. 8vo.
-

(g) Dat de grondstoffen, waaruit de luchtformige vloeistoffen

bestaan, ook in het bloed aanwezig zijn, behoeft naauwelijks

herinnerd te worden; maar dat er zich in hetzelve, in den
- -

-

ge

7.
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opgevangen, vloeit even als daauw, in droppels

bijeen, die van eenen waterachtigen aard, maar ken
melijk zijn aan eene walgelijke, eigenaardige reuk,
(het sterkst in het bloed van vleeschetende die

ren,) welke men naar waarheid dierlijk noemen
mag. Van dit waterachtig vocht blijft ook een

groot gedeelte met de overige bestanddeelen van
het bloed, waar over wij zullen fpreeken, vermengd.
S 8. - Onderwijlen het in eene kom vervat
bloed, door het afgaan, der warmtestof, tot 78°.
op de fchaal van FAHR. verkoeld is, begint
Eerst

te fcheiden.

het zich in twee deelen

gaat het tot een stremfel over, uit welks opper

vlakte fpoedig van alle kanten een geelachtig,
naar het rood trekkend, vocht uitzweet, het welk
men de wei van het bloed noemt. Hoe meer door
--

-

oa :

-

h

i:

…"

,

* *

tijds

* *
*

.

-

*

.

a

-

v

gezonden mensch, geen gas, in deszelfs veerkrachtigen
toestand bevindt (dat eene dwaling van zoo vele Na

tuurkundigen geweest is) daarvan ben ik zoo veel te
zekerder overtuigd ; dewijl ik door proeven, in het jaar,
1782. op andere zoogende dieren genomen, geleerd heb,
hoe eene zeer geringe hoeveelheid van de zuiverste lucht,

door middel der infpuiting in de strotader van een dier,
gebragt, vrij hevige toevallen verwekte, bij voorb. hart
kloppingen, slaapzugt, stuipen, en zelfs wanneer de hoeveel
heid wat grooter was, den dood aanbragt. Hier over heb,

ik breeder gehandeld, in Med. Bibi vol. I. pag. 177. en
Ook Bºchat , getuigt, bij zijne proefnemingen de zelfde

uitwerktelen te hebben waargenomen. Zie Journal de fanté
&c, de Bourdeaux, T. II, pag. 61.
-

A4
v

:
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tijdsverloop van deze wei uitzweet, des te meer

krimpt het lijmachtig stremfel in, en wordt kleinder
van omvang. Dit laatste noemt men het dikke,
ook wel om zijne overeenkomst in kleur en fnij
baarheid , de bloedlever , of de bloedkoek ; en
omdat het, van de wei omgeven , 3 daarin drijft,
het eiland.

C--

-

-

--

- -

-

$ 9. Deze lijmachtige koek gaat, door eene ge
makkelijke handgreep, namelijk door fchudden, of

een dikwijls herhaald afwasschen, op nieuw in
twee deelen over; in het roode deel, waarvan het

'

geheele bloed zijne purpere kleur had ontleend, en
dat door de afwasfching gefcheiden wordt van de
lympha, het ander en vaster deel, dat men daar
om ook de bafts van de bloedkoek noemt. Dat het
roodachtig deel hiermede inniger verbonden is,
dan met de wei , blijkt reeds daaruit, dat het ,
niet, zonder het aanwenden van eenig geweld,

van die bafts afgaat (h). Intusschen wordt, door
-

"

,

,, . . . . .

die

-

(h) Dat zich het roode gedeelte van het bloed met de
lympha en niet met de wei vereenigd, komt mij voor min
der aan eene grootere verwantschap tusschen deze deelen,
dan veel meer daar aan te moeten worden toegeschreven,

dat de lympha, wanneer het bloed uit de ader ontlast is,

te spoedig stolt, dan dat het roodachtig gedeelte den tijd
zou hebben, ten bodem te zinken.' Stolt het bloed lang
zamer, zoo als in de ontstekingachtige gesteldheid, dan
fcheid zich ook eene aanmerkelijke hoeveelheid van het
h

:

roodachtig deel, door zijne grootere eigendommelijke zwaar.
te van de hmpha af, die dan, ongekleurd, boven op blijft
leggen, en de zoogeraamde ontstekingskorst vormt, v. H,

v AN HET L1 G cm A AM,
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die afzondering van het roodachtig deel , de lympha,

van hetzelve beroofd, hoe langer hoe bleeker, tot
dat zij eindelijk een wit en vrij taai stremfel gelijkt.

$ 10 En dit zijn dan, behalve het waterachtig
vocht, zoo als wij het genoemd hebben, de drie
voornaamste bestanddeelen van het bloed, waar
OVer wij nu een weinig naauwkeuriger moeten
handelen : de wei namelijk , het roodachtig deel,

en de lympha; die echter alle, zoo lang zij geheel
versch, en van hunne natuurlijke warmte door

trokken zijn, naauw vermengd, een gelijkmatig en
eenvormig vocht zamenstellen; maar in onderlinge

evenredigheid, naar het menigvuldig verschil van
jaren, temperament, voedzel, en andere diergelij
ke omstandigheden, welke de gezondheid van elk bij
zonder mensch uitmaken,ongelooflijk veel verschillen,

$ 11. De wei is een vocht van eene bijzondere
foort, waar aan het bloed over het geheel geno
men, zijne lijmerige gesteldheid het meest te

-

danken

heeft, en dat weer gemakkelijk in velerhande be
standdeelen kan gescheiden worden. Wanneer men
namelijk , de wei aan eene warmte van 15oo. op
de schaal van FAhR. blootsteld, gaat een gedeelte

van dezelve in een wit, snijbaar, naar gekookt eiwit
gelijkend stremfel over: het overige levert, behalve
een deel reeds zoo dikwijls genoemd waterachtig,
ook nog een troebel vocht op, van lijmachtigen of
liever flijmachtigen (i) aard, hetwelk koud wor
ºp

den

*

-

-

-

--

+-----------

Qi) J. Bosrock, in de Medico- Chirurgical Transactions »

• A. v .

.

-

-

fit
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dende een lillend stremfel gelijkt. Over het geheel ge
nomen echter is de hoeveelheid foda (of mijnstoffelijk
loogzout.) die de wet bevat zeer aanmerkelijk. (k.)

$ 12. Een ander bestanddeel van het bloed is
het roodachtig deel, hetwelk veel bijzonders in zij
ne kleur en in de gedaante zijner deeltjes vertoont.

Het bestaat namelijk uit bolletjes, die in versch
bloed bestendig van dezelfde gedaante, en van eene

gelijkmatige grootte zijn, welke men beweert, dat

omtrent 11: duim in de middellijn is (l). Over
,,'' ,

W

- ,

v . .

hun

published bij the Medical and Chirurgical Societij of Lon
Alon. Vol. 1. 1809. p. 46.

"

...

-

- 't I,

-

- (k) Op het voetspoor van De Haen heeft men langen tijd
gemeend, dat het bloed eene lijmachtige stof (gelatina) be
vatte, even als die, welke men uit beenderen en kraakbeen
deren doorkooking met water verkrijgt. BERzELIUs heeft

echter aangetoond, dat deze stof niet in het dierlijke ligchaam
voorkomt, maar dat DE HAEN en zijne navolgers de eiwitstof

in eenen half geronnen toestand voor gelatina hebben aan
"

.

gezien.

V. H. • -

,

(r) JuriNes stelde de middellijn van een bloed bolletje
op r; ze duin, Hates op ri'is, hallen op zºwe, woo
LasroN op zies en YouNG op 4 irz duim. BAUER bepaal

de derzetver middellijn op 7,,s duim daar er 2,89o,ooo
op eene vierkante duim gaan. Van hunne kleurstof beroofd

hadden zij reed, daar 4,ooo,ooo op eene vierkante duim
gingen. Zoo dat dus de van hunne kleurstof beroofde bloed
bolletjes niet volkomen : kleinder werden, E. HoME de on
mogelijkheid inziende om kogelvormige ligchamen door eenen
gewoomen micrometer mauwkeurig te meeten, verzogt Kapt.
- -

*

*

** **, * .

#A
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hunne gedaante heeft men getwist; zij schijnt even
wel eenvoudiger te zijn, dan mannen van een'
beroemden naam dezelve hebben opgegeven. Ik

heb hen altijd als ronde bolletjes gezien, en nooit
de lens vormige gedaante, welke sommige fchrij

-

vers hen toekennen, kunnen ontdekken.
1. Ook heeft men gezegd, dat zij van gedaante
veranderen, wanneer zij door een vaatje van zeer
geringe wijdte moeten ; dat zij dan van rond ,

eirond worden ,

en naderhand, wanneer zij

in een ruimer vat komen, hunne, vorige gedaant
weêr aannemen (m). Schoon ik dit niet wil ontken

men; meene ik echter, dat zulks niet tot hunne
rustige beweging in een gezond dier behoort, maar

door eene krampachtige zamentrekking der kleinste
vaatjes wordt teweeg gebragt. * . -

o -

's

- De bolronde gedaante zelver is niet, dan in een

levend dier, of ten minste in versch gelaten bloed te
zien, want kort daarna, onttrekt zij zich aan het

oog, wanneer de bolletjes in eene gedaantelooze

massa,
die, behalvenzamenvloeijen
in kleur, met
de wet volko
men overeenkomt,
(n).
e ..."
-

er."
-T-

-

-

-

-

- - - - - - - - - - - $ 13.

--

-

,

,

,

Kry

ty.

EATER deze afmetingen op eene andere, hem bestdunkende wij:

ze te ver:en, wa: den uiting was, dat zeer dui:
als de middelbare middellijn van een bloedbolletje kan be
fchouwd worden, welke opgave met die van Haller, woo,
LasToN en vouwc vrij wel overeenstemd. ,,
v. H.,
> (m) G. CHR, REicHEL, De fanguine, ejusque motu expe
-

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

(n) Verg. Ever. HoMe in de Philofophical Transactions
for

-

L

--

-

--
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S 13. Derzelver kleur is rood, zelfs fchijnt van
deze bolletjes de roode kleur van het bloed zelf te
moeten worden afgeleid (o).

Hare donkerheid is

intusschen zeer verfchillend; bij slecht gevoede die

ren , of bij zulke, welke zware bloedstortingen on
dergaan hebben, is dezelve bleeker; de kleur van

het gezuurstofd (zoogenaamd slagaderlijk (p) bloed
of van dat, het welk aan de dampkringslucht,
o
.
- voor
-

+
-

:

':: -

for 1818. P. I. p. 172. ook overgenomen in Meckels Archiv
fur(o)
dieVolgens
Phyftologie.
B. V. p.zou
369.
- ;
E. HoME,
de kleurgeevende zelfstandig
-

g

heid van het bloed, zich tot de bloedbolletjes verhouden,
als z , 1. en niet binnen deze bolletjes bevat zijn, maar de
ze slechts omkleeden, en zich daarom zoo gemakkelijk van
hen laten afscheiden, dat men, om de bolletjes, tot het mi
eroscopisch onderzoek, in den gekleurden staat te houden,
eene zeer kleine hoeveelheid bloed zoo dun mogelijk op glas
moet fmeeren, zoo dat alle vochtigheid terstont verdampt,
wijl zij anders ogenblikkelijk van alle kanten van de bolletjes
afvloeid.
v. H.
-

(p) Hoe ongaarne ik ook het voorbeeld volg van hun,
die, vooral in later tijden, er hun vermaak in vinden, kunst
woorden te vernieuwen en te veranderen; meene ik even

wel,
het

dat men in de plaats van de gewone benamingen van
bloed, flagaderlijk en aderlijk, die van gezuurftofd

en gekoolftofd 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

v.

en
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voornamelijk echter hetwelk aan zuurstoflucht is

blootgesteld geweest, is helderder, die van het ge
koolstofd, (gewoonlijk aderlijk) en in koolstof- of

waterstoflucht gehouden bloed(q) is donkerder. De
oorzaak der roode kleur moet waarschijnlijk in de
ijzerkalk, (verzuurstofd ijzer) gesteld worden (r),
fchoon deszelfs hoeveelheid gering zij, ja de fchrij
vers in de bepaling dier hoeveelheid onbegrijpelijk
veel verfchillen.
-

$ 14. Eindelijk doet zich het laatste der voor

naamste bestanddeelen, waaruit de bloedmassa is za

mengesteld, aan onze befchouwing op, te weten
de plastifche lympha (eertijds ten onregte met de wet
verward), welke fommigen ook de grondstof (bafts)
van den bloedkoek, anderen het lijmachtig deel,
anderen den bloedvezel, of de vezelachtige stof,
an

en navelstreng-flagaderen bloed voeren, dat men doorgaans
aderlijk noemt. Even zoo vloeit ook in de aderen van

het vaatrijk vlies van het bebroeidde ei slagaderlijk, in de
flagaderen daarentegen aderlijk bloed. Wat verder aanbe
langt, het gevoelen omtrent de betrekking waarin de zuur

ftof en koolftof tot de beide soorten van bloed staan,
hier over zal in het vervolg (in de afdeeling over de
ademhaling) gehandelt worden.

(a) Vergelijk onder andere J. F. H. AUTENRIETH, Ex
perimenta et Obfervata de fanguine, praecipue venofo.
Stuttg. I792. 4to.

(r) Zie BERZELIUs in de Annales de Chemie et de Phy
fique. T. V. Mai. 1817. Zie ook MEcKELs Archiv. B. III,
P3g-

318.

d4
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anderen weer anders noemen, en waarvan latere
onderzoekingen leeren, dat, even als van den wron

gel der melk, en het meel-lijn, voornamelijk kool
en stikstof de bestanddeelen uitmaken.

$ 15. Zij wordt met regt daarom plastisch ge
naamd, omdat zij de voorname ftof oplevert, waar
uit de voornaamste gelijkaartige deelen, vooral de
fpieren het naast gevormt worden: waaruit het lig
chaam gedurende het geheele leven gevoed, de letsels,
hetzelve door wonden en beenbreuken aangebragt,
door het verwonderlijk herstellingsvermogen ge
heeld, de openingen der grootere bloedvaten, bij
doorfnijding van dezelve, gestopt (s), en andere

diergelijke

ftremfels, welke de ontsteking gewoon

lijk vergezellen (t), gevormd worden; en dus ook
zelfs

(s) J. F. D. JoNEs, on the procesf amployed by nature
in fuppresfing the baemorrhage from divided &c. arteries

Lond. 1805. 8. Ook in het Hoogduitsch vertaald, en met
\ aanmerkingen vermeerderd, door G. SPANGENBERG, Han
nov. 18I 3. 8.

-

(t) Hier toe behooren, in het algemeen, de zoogenoem
de fchijnvliezen, welke gewoonlijk uit ontstoken ingewan
den uitzweten en dezelve overdekken; gelijk bij voorb.

de banden waar door men nu en dan, ten gevolge van

eene ontsteking der longen, deze aan het borstvlies ge
hecht ziet, en de buisvormige rokjes, waarmede in de croup
-of vliezige keelontsteking de longpijpen worden bekleed;

zoo wel als die vliezen, welke men gemakkelijk door kunst
maken kan, (door versch bloed met een stokje te kloppen)
en die naar derzelver uitvinder, Ruijschiaanfche vliezen ge
noemd worden,

-

l
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zelfs die merkwaardige membrana caduca, waardoor
voor de pas ontvangen vrucht, in de pas bevruchte
nog door het vuur der teeldrift aangestoken baarmoe

der, het eenige, waaraan zij zich hechten kan, be
reid wordt (u).
S 16. En dit zij voldoende over de bestanddeelen
-

en den aard van het bloed, het eerste en voornaamste
vocht in de dierlijke huishouding; als die vooreerst
voor het hart een prikkel is, die deszelfs zamentrek
king verwekt; door wiens middel, van den eenen
kant de zuurftof door het geheele ligchaam verdeelt,
van den anderen de koolftof van daar, naar alle de
zuiverende werktuigen vervoert, en bij gelegenheid
van deze verandering de dierlijkc warmte onderhou
den wordt; die vervolgens den vasten deelen eerst

de ftof, waaruit zij ontstaan, en daarna, zoolang zij
leven, het voedfel verfchaft; en uit hetwelk ein
delijk, behalve de raauwe vochten, waarvan wij ge
fproken hebben, alle de overige worden afge/chei
den

*

(u) BERzELUs, vond tusschen de vezelstof, de eiwitstof
en het kleurend gedeelte van het bloed zulk eene groote
overeenkomst, dat zij, volgens hem, als wijzigingen van
een en dezelfde stof kunnen beschouwd worden; en daar

dus de zamenstelling van deze stoffen tamelijk de zelfde
moet zijn, zoo is hij ook van meening, dat zij door eene
kleine verandering in het levend dier in elkander kunnen over

gaan , of tot voortbrenging van dezelfde stoffen bij de
afscheidingen of bij de vernieuwing der vaste deelen, in

plaats van het verbruikte of afgesletene gebezigd worden,
-

-

We de
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den en voortkomen. Van welk zoo veelvuldig ge
wigt en nut van den bloedstroom wij hier en daar

ter zyner plaatse opzettelijk zullen moeten handelen,
-ºm-/vAL/\AL/NAL/\AE-m

DE R DE

A F DE E L IN G.

ovER DE VASTE sToFFEN DEs MENscHELIJKEN LIG
CHAAMS , IN HET ALGEMEEN , EN IN HET

BIJzoNDER ovER HET SLIJMwEEFSEL.

De

$ 17.
vaste stoffen (v) komen uit de voch
ten voort; zoodat in het eerste geleiachtig begin

fel van de vrucht, de vaste deelen trapswijze op
de voor hun bestemde plaats ontstaan, en onder

ling in trappen (w) van vastheid oneindig verschil
len, van de zeer zachte en bijna papperige af,
zoo als de mergachtige zelfstandigheid der herfc
nen,
tot de allerhardfte, gelijk het verglaas van de
tandkroonen.
e

S 18. Alle deze vaste deelen hebben, behalve eene
geleiachtig ($ 11.), en lijmachtig ($ 14.), ook een

aardachtig bestanddeel;en wel voornamelijk kalkaarde,
met phosphorzuur vereenigd, waarom dezelve phos
phorzure kalk genoemd wordt. Hiervan is het groot
fte

(v) HIER. DAv. GAUBII, Spec. exhibens ideam genera
lein folidarum C. H. partium. Lugd. Bat. 1745. 4to.

(w) A. KaAU BoERHAAvE, De cohaeftone folidorum in
corpore animali, in de Nov. comm. acad Petropol. Tom. IV.
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fte aandeel 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.
$ 19. Ten opzigte van deszelfs weeffel, vertoont
-

het grootste gedeelte der, door de ouden zoogenaam
de, gelijksoortige deelen (x) van ons ligchaam, een

vezelachtig zamenstel, uit min of meer evenwijdige
draadjes bestaande.
Ten

voornamelijk

Dit ziet men in de beende
van ongeboren vruchten (y) ;
VOOrtS

-

(x) De ouden verdeelden, namelijk het menschelijk lig

chaam A) in gelijksoortige deelen, of dezulke die in dee
len, welke aan elkander gelijk zijn verdeeld worden, zoo
als de beenderen, kraakbeenderen, fpieren, peezen, enz.

en B) in ongelijksoortige, of de zulke die uit gelijksoor
tige zijn zaamgesteld, zoo als het hoofd, de romp, de
ledematen, enz.

(y) De beenvezelen, zoowel de gelijklijnige als netvor
mige, zijn zeer schoon zichtbaar in de straalvormige randen
der platte beenderen, zoo als wij die in pasgeboren water
hoofden aantreffen. Onder de voorwerpen, die ik van dien

aard in mijne verzameling bewaar, is er een, waar van de
vezelen aan den voor- ondersten , ' of wiggebeenshoek der

wandbeenderen in zeer dunne, duidelijk van elkander on

derscheiden beendraden, die een tot twee duimen lang
zijn, uitloopen. Ja zelfs bieden de hardste deelen van het
geraamte , de beenachtige

zelfstandigheid, en het zooge

naamd verglaas der tanden, een weeffel aan volkomen over

eenkomend met dat, het welk de Delfstofkundige in tom
mige versteeningen, zoo als bij voorbeeld, in de zeoliten,

malachiten, hoematiten enz. vezelachtig noemen.
B

- - - - - - - --
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in het fpiervleesch , in de pezen, ban

den, peesachtige uitfpanfels en in fommige vliezen,
zoo als het vaste herfenvlies, enz.

S 2o. In andere deelen is het weeffel van het zoo
evengenoemde verfchillend, zoo dat men in dezel
we niets vezelachtigs, maar een ander eigenaardig
zamenftel ontmoet, hetwelk men, van de tijden van

ERAsusTRATUs af, parenchyma genoemt heeft, en
dat in elk ingewand, vooral in elk afzonderend, bij
zonder gewijzigd is. Het is bij voorb. anders in de
nieren, anders in de lever, in de herfenen, enz.
S 21. Tusfchen deze verfchillende foorten van weef

fels, het zij zij tot de vezelachtige, of tot een bijzonder
parenchijma behooren, is echter een zeker gemeen

fchappelijk flijmweeffel (z) ingevlochten, hetwelk ge
woonlijk, fchoon min naauwkeurig, het celweeffel
genoemd wordt, dewijl het zich veel meer als een onaf
gebrooken, effen, taai, handelbaar, halfdoorfchij:
nend, lijmachtig uitfpanfel voordoet (a), hetwelk door
eene gemakkelijke kunstgreep zoo wel in het cel

wijs

als blaasachtig weeffel veranderd wordt,

en onder de eerste en merkwaardigste be
-

ftand

(z) DAv. CHR. scHoBINGER, (praef. HALLERo) De telae
sellulofae in C. H. dignitate. 1748. 4to. s. CHR. LUcAE

achter zijne Obfervat. circa nervos arterias adeuntes Fran
cof. 1810. 4. Ook in het Hoogduitsch vertaald in het Archiv
fur du Phyftologie von REIL und AUTENRIETH. T.IX. pag. 551.

(a) cASP. FR. woLFF, 'In Nov. act. ac. Petropol. T. VI.

pag. 259.

-
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ftanddeelen van ons ligchaam moet worden

i9
ge

rangschikt. -

$ 22. Want vooreerst zijn vele vaste deelen van

ons ligchaam bijnaar geheel en al uit zulk een
weeffel zaamgepakt, waartoe bij voorb. de meeste
vliézen en kraakbeenderen behooren, die wij

door eene langdurige verrotting op nieuw in een
fosfer flijmweeffel kunnen ontbinden. Anderen is het
zoo naauw ingeweven, dat het, als het ware, de

kas, en steun der overige bestanddeelen is. Zoo

bestonden, bij voorbeeld de hardste beenderen,
eerst uit eene kraakbeenachtige zelftandigheid, wel"

ke zelve een opeengepakt flijmweeffel was; het
welk naderhand, door bijkomst van het beenfap, tot
een losfer celweeffel verwijderd, en door dit been
fap zelf, als het ware, bezwangerd wierd. Ja zelfs

fchijnt dit weeffel, naauwelijks in eenig vast deel
van ons ligchaam te ontbreken, behalven alleen in

de buitenste bekleedfelen, te weten, de opper

huid, de nagels en de haren, als ook in het ver

glaas der tanden, waar in ik tot hiertoe door de
werking van een sterk zuur,

niets naar dit -

weefzel gelijkend heb, kunnen ontdekken.

$ 23. Voorts is dit weeffel even als een mid
denfchot, tusfchen de elkander aanrakende deelen;
inzonderheid, tusfchen de fpieren en vliezen in

gevoegd; anderen, voornamelijk de vaten en fpie
ren, strekt het tot een steun, over het geheel
echter vormt het een zekere algemeene band, die

alle deelen onderling, en elk deel in het bijzon
B 2

-

*
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der , met de naburigen hem naast aangelegene
vereenigd.
S 24. Hier uit vloeijen van zelfs twee gevolgen
VOOrt:

-

Vooreerst, dat dit flijm- of celwijs weeffel zoo
zeer ten grondslag dient van het geheele zamenstel
des ligchaams, dat, wanneer men zich alle andere

stof uit het ligchaam kon wegdenken, dan nog de
gedaante van het geheele ligchaam en van alle
deszelfs deelen dezelfde zou blijven.
Ten tweede: dat door middel van dit celweef
fel, als grondslag des ligchaams beschouwd, een
verband tusfchen alle de deelen van hetzelve wordt

daargesteld, hoe zeer zij ook voor het overige,

van nature ten hoogste verschillen, of in ligging
van elkander verwijderd zijn; iets, dat zoo wel
ter wegneming der woordentwisten over den za
menhang der vliezen, als ter verklaring van vele

verfchijnfelen in den zieken toestand, verdient te
worden opgemerkt.

-

$ 25. Gelijk nu dit flijmweeffel de meeste vas

te deelen doet ontstaan en deze ten grondslag
dient, zoo is het zelf zijn oorsprong aan het lijm

phatisch bestanddeel des bloeds, zoo als wij reeds
gezegd hebben, veifchuldigd.

Dit toch heb ik,

uitgezweet uit de longen bij longontstekingen, in
zulk een weeffel zien overgaan hetwelk fpoedig in
fchijnvliezen overgaande , de longen aan de lon

genzak vasthecht.
$ 26. Dit zij in het algemeen over de natuur en
het gewigt van het flijmweeffel genoeg gezegd. Nu
nOg
Vew

DES MENSCHELIJKEN LIsCHAAMs.

· 2ï

nog iets over eene en andere verscheidenheid,

- 2
welke er in voorkomt.
En wel vooreerst is deszelfs vastheid niet over
al dezelfde,

-

Want in het algemeen, fchijnt het menfchelijk
ligchaam, alles overigens gelijk staande, het te

derst celwijsweefsel te hebben, wanneer men het
met dat zelfde weeffel bij de overige dieren ver

gelijkt. Ja, deze weekheid van het menfchelijk
celweeffel behoord, zoo ik mij niet bedrieg, tot
de voornaamste voorregten van den mensch ;
waardoor hij geschikter wordt, zoo wel tot het

gewaar worden van fijnere prikkels, als om be-wegingen en andere werkingen met grootere vol
- komenheid te verrigten (b).
Bij de menfehen zelve is er echter, ten opzigte
van het losfer of vaster zamenstel van het celwijs
weeffel, een groot verschil, naar mate van den
ouderdom , de kunne, het temperament, de le

venswijze, en den luchtstreek, enz.
Eindelijk is ook de vastheid van dit weeffel ver
-

fchillend, maar de

verschillende plaatsen van het

ligchaam, waar tusschen hetzelve gelegen is; het
is bij voorb. losfer onder de oogleden, de voor
-, huid, en achter het tongriempje; vaster daarente

gen rondom de ooren, enz.
S 27.
(b) Breeder heb ik dit voorgesteld in mijn werk Over
de aangeborene verfcheidenheid van het menfchelijk geflagt
(vertaald door Dr. F. J. v.ANMAANEN) Harderw. 18o1, pag. 4o.
----
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S 27. Voorts moeten wij nog van een ander nut
van het flijmachtig weeffel, behalve dat, hetwelk
wij ($ 22, 23.) gezegd hebben, dat het aan het
geheele ligchaam verfchaft, gewag maken. Die
namelijk waar door het beftemd is, onderfchei
den foorten van vochten op te neemen.
En wel voornamelijk neemt het den weiachtigen
waasfem, of dat waterachtig vocht op, waardoor

bijna alle ligchaamsdeelen tot één toe, nat en glib
berig gehouden worden. Door de bloedvaten af

gezondert , fchijnt het dit vocht even als een
fpons, in te zuigen en aan de watervaten over te
brengen, en hier door het onderling verband daar
te stellen, hetwelk beiden deze ftelfels van vaten
vereenigd.
$ 28. Behalve dit, dient het celachtig weeffel
-

-

van fommige ligchaamsdeelen ter bevatting van

bijzondere vochten. Zo2 is het weefsel, dat het
glasachtig ligchaam van het oog uitmaakt, bezwan

gerd met het water, dat dienzelfden naam draagt,
dat, hetwelk het mergachtig vlies der beenderen
(gewoonlijk, maar niet zeer geschikt, het inwen
dig beenvlies genoemt) vormt, bevat de merg der

beenderen, en eindelijk bevat een groot gedeelte
hetwelk tusfchen de zachte deel en gelegen is, het
overig vet, waar over beneden, gelegenheid zijn

zal, breedvoeriger te handelen.
/

-

vIER

VIER DE A F DE E L IN G

, ,

ovER DE LEVENSKRACHTEN IN HET GEMEEN, ,
EN DE zAMENTREKKINGsKRACHT IN HET
BIJZONDER.

T:

hiertoe hebben wij de vaste deelen
beschouwd, in zoo verre zij de stof uitmaken, waar
$ 29.

uit het menfchelijk ligehaam gebouwd is. Nu zul
len wij dezelve beschouwen, in zoo verre zij met

leven begaafd, geschikt worden, zoo om de

in

werkingen der prikkels optenemen, als om zich
te bewegen. .
-

$ 30. Offchoon het leven (c) tot die dingen

behoore, welker aanwezen gemakkelijker te erken
nen en te begrijpen, dan door woorden te be
paalen is; ja die zelfs door eene bepaling
meer verduisterd, dan opgehelderd worden; zoo

duidelijkste door
zijne gevolgen, welke men van bijzondere krach
ten moet afleiden, die men de naam van levens
krachten daarom gegeeven heeft , wijl de wer
openbaart het zich evenwel ten

kingen van het levend bewerktuigd ligchaam, of
v

die,

(c) Een aantal Schrijvers die over de levenskrachten ge

schreven hebben, kan men vinden bij FR. HILDEBRANDT Lehw
buch der Phyftologie, pag. 54. enz. druk van 1809. bij wel

ke men nog kan voegen G. R. TRevRANUs Biologie, oder
Philofophie der lebende Natur. Vol. I. Gott. 18o2. E. BAR

TELs fijftemat. Entwurf einer algemeinen Biologie Francf.
18o8. J. B. P. A. LAMARCK, philofophie zoologique Paris 1809.
II. Vol. 8o. en B. F. SUERMAN , orat. de iis quae ct/m vete

res tam recentiores, in primis Batavi et Germani, de

eretreae principio philofophati funt.
-

& --

vitae

Harderw. 18Io, 4°,
B 4 - 5. - vr & C

ve
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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 fcheikundige eigenschappen der stof kunnen wor

den terug gebragt
S 31. Deze laatstgenoemde eigenschappen heb
ben op de dierlijke huishouding wel eenen groo
ten invloed ; gelijk bij voorb. de natuurkundige
krachten, waar door de vochten van het oog, uit
hoofde van hunne digtheid en gedaante, de licht

ftralen naar deszelfs fpil breeken; de werktuige

lijke veerkracht van het strotklepje; en eindelijk
de fcheikundige verwantschap, die ter verzuring
van het bloed zoo noodzakelijk is. Dat echter

alle en eene iegelijke foort van deze doode krach
ten, van de levenskrachten, daar wij nu van fpre
ken, aanmerkelijk verschillen, bewijst reeds eene
oppervlakkige vergelijking van bewerktuigde lig

ehamen, met onbewerktuigde, aan welke die zelf

de doode krachten eigen zijn. @

3

$ 32. Ja zelfs blijkt de werkdadigheid en het
vermogen der levenskrachten , juist daarin ten

duidelijkste, dat zij die doode krachten op velerlei
wijze, en met magt, tegenstand bied, en over
heerd. Zoo weerstaad zij bij voorb. in het levend

ligchaam die scheikundige verwandschappen, waar
door in een lijk rotting ontstaat, zoo sterk, dat
sTHAL en zijne volgers, eertijds zelfs het begrip
van het leven tot dat verrottingwerend vermogen

hebben terug gebragt (d) : zoo overtreft zij zoo
ZeCr

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

*

25.
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zeer de werktuigelijke krachten van zwaarte, dat
volgens het beroemde voorstel van BoRELL1, een

fpier, van deszelfs leven beroofd, door hetzelfde
gewigt gefcheurd wordt, hetwelk zij, in het le
vend ligchaam gemakkelijk kon opligten, en in de
hoogte houden enz.

*

*

-

-

$ 33. Maar even als de levenskrachten van de
doode krachten der stof aanmerkelijk verfchillen,
moet men dezelve van den anderen kant ook even

naauwkeurig van de zielsvermogens, waar van wij
in de volgende afdeeling zullen moeten handelen,

onderscheiden, hoe zeer ook tusschen beiden eene
naauwe en veelvuldige betrekking bestaat, gelijk

dit uit ontelbare verschijnselen in de dierlijke huis
houding, en voornamelijk uit het verschil der tem
peramenten duidelijk kan worden opgemerkt.
$ 34. Deze levenskracht is als het ware het

hoofd onderwerp waarover de geheele natuurkun
de van den mensch handeld, en is ook als zoodanig

door de natuurkundigen van alle tijden erkend ge
worden, hoe zeer zij haar met verschillende na
men hebben bestempeld. Zoo heet zij bij fommi
gen aandrijvend beginfel, bij anderen ingeboren

warmte , Archaeus , levensgeest, dierlijke ziel,
voorzitter van het zenuwgestel, werkdadig begin
fel,
Y
Y

, het ligchaam in eene tot verrotting geneigde menging,

, zonder dadelijk gevolg van verrotting.” STAHL.

,, Dat tegengestelde van verrotting, het welk wij leven
,, noemen.” JUNCKER,
B 5

-

-- ---- --
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fel, gevoelend beginfel, de tonifche levendige aan
trekking: bij anderen wederom anders.
$ 35. Niet geringer is de verfcheidenheid der
begrippen en bepalingen, welke de fchrijvers van
deze kracht hebben opgegeven, daarin echter met
elkander overeenkomende, dat het eene hoedanig
-

heid zij, zoo verborgen ten opzigte van oorzaken
en natuur, als ergens eene.

$ 36. Wat voorts de zoo dikwijls door de na
tuurkmndigen opgeworpene vraag aangaat, of men

de verfchillende levensverschijnfels, in gelijksoorti

ge deelen van de levende vaste stof, alleen tot
zoogenaamde verschillende wijzigingen van ééne
en dezelfde levenskracht, dan of men dezelve veel
eer tot onderfeheidene foorten van levenskrachten

moet terug brengen ; hier omtrend fchijnt het
doelmatiger, meer en van elkander onderfcheidene
foarten van levenskrachten te ftellen, naarmate van
de verfcheidene en onderling verschillende gronden

der verfchijnfels, waardoor zij zich openbaren.
S 37. Deze verfchijnfels geven zich voorname
Iijk in drieërlei uitwerkfelen te kennen. Vooreerst
in de organische vorming, en den groei; vervol
gens in de beweging der reeds gevormde deelen;

eindelijk ook in het gevoel, dat de beweging van
fommige gelijksoortige deelen kan verwekken.
S 38. Immers het eerste vereischte, hetwelk wij

door het woord en het begrip bewerktuigd ligchaam

zelf, onderstellen, is, dat het eene bepaalde, en
binnen zekere grenzen besloten, gedaante hebbe.
Dierhalve is die foort der levenskrachten het
-

meeSt

t
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meest algemeen, welke zoo wel de teelvochten,

als de voedende fappen, vast doet worden ,

en

dus allereerst voor eene bewerktuigde natuur

ge

fchikt maakt. Deze foort van levenskracht het
ik den naam van vormdrift gegeven, daar

zij alle

voortteeling, voeding. en herstelling in beide be
werktuigde natuurrijken regelt.
$ 39. Die levenskrachten, welke zich in reeds
gevormde deelen, door eigenlijke gezegde beweging
openbaren ($ 37.), kan men wederom in ge

-

meenschappelijke, en bijzondere verdeelen. De
gemeen/chappelijke zijn namelijk de zulke, welke
aan fommige gelijksoortige en door het ligchaam -

wijd en zijd verspreide deelen, moeten worden
toegekend; zoo als de zamentrekkingskracht aan
het flijmachtig weefsel, en de prikkelbaarheid aan
den fpiervezel. De bijzondere daar en tegen welke

aan eenige bijzondere, tot geheel eigenaardige en
als het ware onregelmatige bewegingen bestem
den, werktuigen eigen zijn. - - - - - - --2
$ 4o. De zamentrekkingskracht heerscht, even

uitgestrekt als het flijmachtig weeffel • dat zij,

om dus te spreken, bezielt, door bijna het ge
heele ligchaam , en kan hierom welligt niet te

onpas de kracht van het celwijsweeffel genoemd
worden. Zij openbaart zich in eene eenvoudige :

en niet zeer bemerkbare poging tot zamentrek

king, en terugwerking van het slijmachtig weeffel
op de in het zelve bevatte stoffen, vooral op den
weiachtigen waasfem, s-v
waar- -mede
het doortrokken
- - - - -is,
v, …

-

- - --

-

----
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is, en in de voorstuwing van denzelven naar het
watervaatsgestel (e).

$ 41. De eigenlijk gezegde, van HALLER dus
genoemde, prikkelbaarheid komt alleen den fpier
vezel toe, en moet dus fpierkracht genaamd wor
den. Zij is zigtbaar in eene geheel bijzondere
flingerende en als het ware trillende beweging:
en reeds daardoor van de werking der bloote za
mentrekkingskracht onderscheiden, dat zij veel
ligter bij het aanbrengen van eenigen hevigen prik
kel opgewekt wordt, en zieh door eene veel blijk

baarder zamentrekking openbaart (f).
$ 42. Dit zijn de gemeen/chappelijke bewegende

levenskrachten (S 39). Dan in het menschelijk
ligchaam worden ook werktuigen gevonden, wel
ke, zoo door hun bijzonder zamenftel , als door
eene eigenaardige , en, als het ware, onregelma
-

tige beweging en werkzaamheid zich zoo zeer
van de overigen afzonderen , dat deze bewegin
gen tot nog toe naauwelijks, ja in het geheel niet
l

vol

- -

-

/

(e) Dat de voornaamste Schrijvers over het celachtig
weeffel, HALLER, en THEOPH. BoRDEU , het vermogen en
de eigenschap van deze levenskracht niet wel gevat hebben,

blijkt uit des laatsten Recherches fur le tisfu muqueuw.

Par. 1767. 8vo. en des eersten Verhandeling over de prik
kelbaarheid, in de Dictionnaire Encyclopedique d'Tverdun.
Tom. XXV.

(f) HALLER, De partibus corporis humani irritabilt
bus, in Nov. comm, foc. reg. fcient. Gott. Tom. IV.

;·
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de afgehandelde rangen
der gemeenfchappelijke levenskrachten kunnen ver

volgens de wetten van
klaard worden.

-

Men behoort dierhalve of de kenmerken dezer

rangen te hervormen, nieuwe te bepalen, en der
zelver grenzen uittebreiden ; of, tot dat zulks
gefchied is, die geheel eigenaardige bewegingen,
welke in die bijzondere organen bemerkbaar zijn,

buiten den rang der algemeene levenskrachten te flui
ten, en door de benaming van eigen, bijzonder le
ven te onderscheiden (g).
':
De beweging van den regenboog der oogen, de

oprigting der tepel van de vrouwelijke borst, de
beweging der franjes van den buis van Fallopius,
de werking der moederkoek, en der baarmoeder
bij de verlossing, en zoo ik mij niet bedrieg ook
voor een groot gedeelte het geheele werk der af

fcheiding mogen hier ten voorbeelde strekken (h).
$ 43
(g) 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.
(h) Vergelijk over het bijzonder leven der opslorpende
vaten s. J. BRUGMANs, De caufa abforptionis per vafa lym
phatica. L. B. 1795. 8vo.

Over het bijzonder leven der slagaderen CHR. KRAMP,
Kritik der praktifchen Artzneikunde. Leipf. 1795. 8vo.

Verscheiden vande opgenoemde verschijnsels brengen andere
Schrijvers tot eene, van het midden naar den omtrek strek

kende spanning, (orgasmus bij de oude Natuurkundigen)
welke men nu liever eene turgor vitalis noemt.

30
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$ 43 : Dit zij genoeg over die levenskrachten,
welke zich door beweging te kennen geven. ($ 37,

39-42.)
Er blijft nu nog over om van de gevoeligheid te
gewagen, die alleen het, met het herfengestel
zich vereenigend zenuwmerg, toekomt, en daarom

ook wel zenuwkracht genoemd wordt. Het is deze
kracht waar door er in de ziel terstond voorstel
lingen ontstaan, zoo dra deelen, met dezelve be
gaafd, door daarop werkende prikkels , worden
aangedaan (i).
$ 44. De orde, welke ik in het optellen dezer

verscheidene 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 geleiächtig lig
chaampje van de tedere vrucht, eerst de zamentrek
kings kracht;

daarna, wanneer het vleeschachtige der fpieren
reeds gevormd is, in derzelver beweegvezels de
prikkelbaarheid;

-

dan het bijzondere leven in die weinige werk
tuigen, wier beweging niet van de zamentrekkings
kracht, en prikkelbaarheid kan worden afgeleid:
-

ein

(i) rououer. In Didionnaire Encyclopedique de Paris
T. XV. art. fenfibilité,

IN HET GEMEEN,

eindelijk in den reeds geboren'

3ï.

3

mensen, behals

we deze krachten, nog de gevoeligheid.

$ 45. Ook wijkt hier van weinig de orde af,
naar welke deze levenskrachten de bewerktuigde
ligchamen der beide verfchillende natuurrijken of

meer gemeen, of meer bijzonder eigen zijn (k).
De vormdrift, is namelijk de algemeenste van allen,
daar men zich zonder deze, zelfs het bestaaneens be
werktuigden ligchaams niet zou kunnen voorstellen.

De zamentrekkingskracht, is beiden natuurrijken
gemeen,

prikkelbaarheid en gevoeligheid zijn daarentegen,
in den hier boven door ons voorgestelden zin,
den dieren bijzonder eigen,

het bijzonder leven eindelijk is, in eenige werktui
gen zoo wel van dieren, als van fommige planten,
voornamelijk in die , welke tot het werk der

voortteeling gefchikt zijn, op verschillende wijze
merkbaar.

-

S 46. Dat fommige van deze wijzen van levens
krachten, welke men, als verfchillende rangen van
dezelve fchijnt te moeten onderfcheiden, desniet
temin door eene naauwe vereeniging zamenftem

men, behoeft naauwelijks onze herinnering daar bij
voorb. in verscheidene ligchaamsdeelen, het flijm
ach

(k) CHR.' KIELMEYER, Uber die Verhalinis/e der orga
nifchen Kräfte in der Reihe der verfchiedenen Organifa
zionen. Rostock 1763. 8vs.

-

, Rückftcht.
H. F. LINK,
Lebenskräfte in naturhiftorifcher
Ibid.Uber
1795.die8vo.
l

|

32

OVER DE LEVENSKRACHTEN

achtig weeffel, hetwelk de bafts van dezelven,
(en tevens de zitplaats van de zamentrekkings
kracht) uitmaakt, ook met spiervezelen (l), daar
de prikkelbaarheid in woont, en met zenuwen, de
werktuigen van het gevoel, doorweven is.

S 47. Maar welke de uitspraken der natuurkun
digen, ten opzigte van de verscheidenheid, of
gelijkheid der levenskrachten zijn mogen, hier in
komen zij, voor zoo verre ik weet, alle tot één
toe overeen , dat die krachten, in de onderfcheide
ne vaste, door de ouden dus genoemde gelijksoortige

deelen van ons ligchaam zijn ingeplant, uit welke
de werktuigen, of de ongelijksoortige deelen, zijn
zamengesteld,

Intusfchen heeft men, voornamelijk in de jong
fte tijden, daar over getwist, of dat leven, waar
over wij handelen, den vaste deelen van ons lig
chaam, alleen en bij uitfluiting van alle andere,
dan of het ook de vochten eigen is, en dit gesteld

zijnde, of het alleen in het bloed, of ook in de
overige vochten gevonden worde?
»
$ 48. Wat dan het eerfte betreft. De natuur
lijke historie van beide bewerktuigde natuurrijken,
in zoo verre zij heden ten dage is beoefend,
leert duidelijk, dat in alle dieren en planten, en
in elk derzelver, die deelen, welke leven aan den

dag leggen, al zijn zij ook nog zoo teder, echter
vaste deelen zijn ; iets , dat hunne bepaalde, tot
- - - --

-

*

Zë

' s (l) ABILDGAARD in Actis reg. foc. med. Havnien/ T. I.
e

*
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zekere einden bestemde gedaante reeds veronder
ftelt. Want, op dat ik van geene volwassene die
ren gewage, (die, fchoon allereenvoudigst, bij

voorb. uit de klasse der wormen, echter vliezen
hebben, waar door hunne gedaante wordt omfchre

ven:)zoo kan men, zelfs in het pas gelegd hoenderei,
hoe zeer het bij eene oppervlakkige beschouwing uit

enkel vochten schijnt te bestaan, toch bij een naauw
keurig onderzoek, verscheidene foorten van vlies

jes,
zoogenaamden hanen/prong, en
anderekringen,
deelen, den
ontdekken..
w

Er wordt wel, in de levende vaste stof, voch
tigheid vereischt , zal deszelfs leven in dadelijke

werking blijkbaar zijn; maar dat het leven zelve in de
vaste stof, en niet in het vocht, als zoodanig, is
ingeplant, leeren zelfs de bekendste voorbeelden
van diertjes en plantenzaden, in welke, fchoon zij
lang verdroogd en fappeloos bewaard worden, het

levensbeginfel nogtans blijft voortduren, zoo zelfs,
dat zij op nieuw kunnen herleven of uitspruiten.
$ 49. En wat in het bijzonder het gewaand leven,

van het bloed aangaat, beken ik rondborstig,
dat mij tot nog toe geen enkele bewijsgrond ,

waarop, na HARvE Y, fommige 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.
Zoo kan bij voorb. de onbedorvenheid van

--

het

bloed gedurende het geheele leven, door fommigen
C

j

dak
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aan de levenskracht van dit vocht toegefchreeven,
veel gemakkelijker door de gedurige veranderingen
verklaard worden, die deszelfs bestanddeelen, voor
al bij de ademhaling, ondergaan.
Dat het bloed de stof bevat, waarmede de levende

vaste deelen gevoed worden, is geen grooter bewijs
voor deszelfs leven, dan de voeding van talrijke

nymphaeae, en zoo veel andere planten, voor het
leven van het rivier water.

Ook is het moeijelijk te begrijpen, hoe de stolling
der lympha van het uit een ader gelaten bloed,
deszelfs leven kan bewijzen. De organifche vor
ming van de lympha, (bij de voorteling, de voe
ding en de herftelling van het verloorene) hangt

niet af van de lympha als zodanige, maar van de
werking die de vormdrift (S 28) op haar uitoefent.
S 5o. Zij die eertijds beweerden (m), dat zich
in de longen, uit de lucht welke wij inademen,

een zeker beginfel met het bloed mengde, het
welk, door middel van den bloedsomloop, door
het
-

-

(m) Bijvoorb. DAN.BERNoULLI, De refpiratione. Basfi.1721.
- , De ademhaling levert eene zeer fijne lucht op, welke,
, innig met bloed vermengd, en sterk verdikt of zamenge

, perst, tot de beweegvezelen gekomen,

en door middel

, der dierlijke geesten vr gemaakt, de spiervliezen
22

opblaast,

, zamentrekt, beweegt, en den hier van afhangenden om
, loop der vochten bevordert, en alle ligchaamsdeelen,
, welke zich bewegen kunnen, de beweging geeft.”

»
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het geheele ligchaam moet worden verdeeld, ten
einde aan de werktuigen de beweging mede te dee

len, hadden zoo het fchijnt alle regt, wanneer zij
dit beginsel (met de zuurflof der nieuweren over
eenkomende) voor den voornaamsten prikkel hiel
den, die de bewerktuigde deelen in werking brengt;

minder, echter wanneer zij het met de levenskracht
zelte verwarden.
. . .
*

*

$ 51. Want hierin komen thans alle natuurkun
digen met elkander overeen, dat de levenskrach
-ten uit zich zelve niet in staat zijn beweegingen

voort te brengen, maar alleen na de inwer

king van die prikkels, waar voor zij door de na
tuur zijn bestemd en gefchikt gemaakt.
$ 52. En deze prikkels (n), hoe oneindig ver
fchillende, kan men echter, gevoeglijk, tot drie

hoofdverdeelingen brengen, namelijk tot fcheikun

dige ,

worktuigelijke en geestige.

Over de ver

fchillende wijzen, waarop fommige meer onmidde
lijk, anderen middelijk, door de zamenftemming,
en tegenwerking van het herfengestel op het lig
chaam werken, zullen wij elders fpreeken. Hier
zij het ondertusschen genoeg eenige voorbeelden

aan te halen, van verrigtingen, waarin alle de
drie opgegeeven cfoorten van prikkels gewoonlijk

zamen werken : gelijk bij voorb. de vermeerderde
affcheiding der tranen, van het fpeeksel, van de gal
enz., en de wellustige opzwelling der teeldeelen.
S 53
-

-

* (n) LAUR. DELLINI, De fanguinis misfone, p. 165-193.
SYLv. DoUGLAs, De ftimulis. L. B. 1766.
C 2

-

-

3

-

n
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S 53. Zoo oneindig verschillend nu de aard der

prikkels zelve is, even zoo verschillend zijn ook
de uitwerkfelen die zij, naar hunnen aard, maar de

graad hunner werking, of naar de langdurigheid en

herhaalde

aanwending, op de levende vaste ftof

uitoeffenen. Van daar dat zij ook gewoonlijk, in
het algemeen, in nederdrukkende en

opwerk de

verdeeld worden.

$ 54.' Maar voornamelijk is het vermogen van

fommige opwekkende prikkels opmerkelijk, om

door hunne inwerking de levende vaste stof te ge
lijk tot het gewaarworden van andere prikkels op
te wekken en meer gefchikt te maken.

Hiertoe

behoort bij voorb. het uitwerkfel der warmtestof,
waarvan waarschijnlijk het verfchil der temperamen
ten in verfchillende luchtstreek, voor het grootste

gedeelte afhangt (o). Ook is hier aan de kracht van
de vreugde, een allervermogendste geestige prik

kel, niet ongelijk (p). Met de zuurstof is het, zoo
ver ik zien kan, insgelijks zoo gelegen, daar, door
den invloed van dezen

scheikundigen

prikkel , de

1evenskrachten, en in het bijzonder de prikkelbaar
heid, tot verwondering toe, opgewakkerd, en meer

geneigd gemaakt worden, om op de inwerkingen
van andere prikkels terug te werken.
$ 55.

-

(o) MoNTESQUIEU, de l'esprit des loix, Tom. II. p. 34
Ed. Lond. 1757. 8vo. -

(p) JoH. oAsP. HIERzEL, de animi laeti ac erecti efficacia
in corpore fano et aegro. Lugd. Bat. 1746.

t

r
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s 55. Niet minder dan de verscheidenheid der

prikkels zelve, is ook het fubjectiv of onderwerpe
lijk onderfcheid, zoo van de menigerlei werktuigen,

als in elk mensch, naar gelang van jaren, kunne,
temperament, idiofijncrafie, gewoonte, levenswijs

enz. het geen

maakt ,

dat en verschillen

de werktuigen van het zelfde ligchaam (q) , en
dezelfde deelen in verschillende menfchen, door

dezelfde prikkels, verschillend worden aangedaan:
op welk onderscheid de door de nieuwere Engel
fche natuurkundigen het eerst dus genoemde, fpeci

fieke of eigenaardige prikkelbaarheid gegrond is (r).
$ 56. Eindelijk is ook de wijze van werking der

prikkels op de levende vaste stof, door het zoo
genaamd medegevoel (confenfus) verwonderenswaar

dig, het geen maakt, dat, eenig deel door hun
aangedaan zijnde, een ander en dikwijls zeer ver

wijderd, zijne zamenstemming met het eerste, of

door een gevoel dat het ondervindt. of door eene
beweging, welke het doet, of door eene eigen
aardige werking te kennen geeft (s).
De

(4), Le tact ou le gout particulier de chaque partie,”
genaamd door TH.- DE BORDEU in zijne Recherches anatomi
ques fur les glandes , p. 376. fq.
(r) sAM. FARR, on animal motion, 1771. 8vo. p. 144
Jo. MUDGE's, cure for a recent catarrhous cough. ed. 2.
1779. 8vo. p. 238.

- -

---

-

. GILB. BLANE, on mufcular motion, 1788. 4vo. p. 22.
J. L. GUATIER, de irritabilitatis notione &c. Hal, 1793
8vo. p. 56.

-

(s)J. H. RaHN, decaufts phyftcis fympathiae, Exerc, I-VII.
in de ab a. Tigur. 1786. 4to.
C 3

-
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De voornaamste en meest uitgestrekte oorzaak van
dit medegevoel, moet worden toegeschreven aan
de zenuwen (t), maar voornamelijk aan de terugwer

king van het herfengefel (u), zoo dat eenig zenuw

achtig deel, doör eenighande prikkel in werking ge
bragt zijnde, het herfengestel daardoor wordt aan
gedaan, dat dan door middel der zenuwen, op een
ander deel terugwerkende, dit deel in de gewaar

wording van het eerste doet deelen, hoezeer het,
door geene vereeniging van zenuwen, onmiddelijk
met het eerfte verbonden is.

Tot een voorbeeld

diene het medegevoel van den regenboog in het oog
met het netvlies, wanneer deze door het licht wordt
aangedaan, of van het middenrif met het fnotvlies

bij het niezen enz.
Behalve dat, zijn er echter nog andere foorten
-

van medegevoel in de dierlijke huishouding, waar
bij de zenuwen zoo al (v), dan toch flechts als ver
wij
-

•'

Sylloge Selectiorum Opusculor. de mirabili fympathia
quae partes inter diverfas corporis humani intercedit. edita
per J. c. FR. scHLEGEL. Lipf. 1787. 8.

(t) c. EcGER, (Auct. LAUR. GAssER,) de confenfu ner
vorum. Windob. 1766. 4to.

-

(u) J. G. zINN, Obf. circa differentiam fabricae oculihum.
et brutor. Disf II. 1757. In comm. foc. reg, fcient. Gött,
antiquioribus. Tom. I.
(v) Ik bedoel hier bijv. de standvastige overeenkomst van
-

-

de kleur tusfchen verfchillende deelen van onderscheiden

dieren, van de haaren bijvoorb, met het inwendig bekleedfel
-

Van
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wijderde of bijkomende deelen handelen. Hiertoe
behoort het medegevoel door middel der bloedvaten,
hoedanig een plaats heeft door de zoo algemeen be
kende in monding der inwendige mamflagader en bo.
venbuikslagader ,

voornamelijk in de gevorderde

zwangerschap zigtbaar; of door middel der water
vaten (w), insgelijks in de zwangerschap, en ook
tijdens het zogen duidelijk; of het medegevoel uit
gelijkheid van innerlijk zamenftel, en de daarvan
afhangende werking, waartoe bij voorb. de gemeen
fchap der longen met de huid en het darmkanaal
behoort

-

$ 57. Dit zij vooraf genoeg over de levenskrach
ten in het algemeen aangemerkt. Wij zullen toch
gelegenheid hebben bij elk der hoofdstukken van
het natuurkundig leerftelfel, breeder over dezelve
te fpreken.

Inzonderheid over de vormdrift, wanneer wij
}

tOt

van den mond bij gevlakte konijnen, fchaapen, honden enz.
van de vederen met het van de huid afkomend omkleedfel

der fneb en pooten in de tamme eenden. Meer van deze
foort van medegevoel dat niet van de zenuwen afhangt, heb
ik opgegeven zoo in mijne comm. de motu iridis pag. 12 fq.

als in mijn werk over de aangeboore verscheidenheid van het
menfchelijk geslacht.

*
-

->

»

(w) Ontelbare ziektekundige verschijnselen kan men van
dit medegevoel afgeleid, en door hetzelve verklaard vinden,

in s. Th. soEMMERRING, de morbis vaforum abforbentium
disf: quae premium retulit. Francf. 1795. 8.
n
-
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ovER DE LEvENSKRACHTEN.

4O

e

tot het werk der voortteeling zullen gekomen zijn;
over de prikkelbaarheid bij de fpierbeweging;
over de gevoeligheid, bij de werking van het ze
nuwgestel;

en hier en daar over het bijzonder leven, wanneer
de gelegenheid het medebrengt.
$ 58. Hier fchijnt het intusfchen de gefchikste

plaats, om, behalve het gene boven ($ 40.) met
korte woorden gezegd is, nog het een en ander,
in het bijzonder, over de zamentrekkingskracht, te
doen opmerken. ,,

Wij hebben ($ 4o.) gezien, dat dezelve, door
het geheele ligchaam heerscht, in zoo verre na
melijk, het flijmachtig weeffel door hetzelve ver
fpreid is.

-

Zij wordt dierhalve, vooreerst in die deelen ge
vonden, welke zonder eigen parenchijma, geheel
uit opeengepakt celwijsweeffel bestaan, bij voorb.
in de vliezen.

Want dat deze zich kunnen zamen

trekken, zal niemand ontkennen, die slechts denkt
aan de zamentrekking van den uitwendigen rok der

zaadballen (tunica dartos) ,

aan de mannelijke

pisweg, of aan de galblaas, die men zoo dik
werf in lijken van menschen die aan galsteenen ge
leeden hadden, sterk om deze zaamgetrokken heeft
aangetroffen.

Voorts in die ingewanden, welke grootendeels
uit zulk een celwijs-weeffel zijn zamengesteld; waar
toe bij voorb. de longen behooren, waarvan ik de

uitwendige oppervlakte, bij menigvuldige ontle
dingen van levendige dieren zeer zamentrekbaar,
3.

'
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maar niet, gelijk vaRNIERUs heeft willen bewee
ren, waarlijk prikkelbaar bevonden heb.
Dat zelfs in de beenderen deze kracht niet ont

breekt, leeren , zoo wel de tandkasfen, welke,

gelijk men weet, na het uitvallen der tanden zich
inkrimpen , als ook de ziekelijke versterving der

beenderen, waarvan het bekend is, dat na het uitne
men van het verftorven been, het nieuwe, waar

door het eerste te voren wierd omgeven, zich lang
zamerhand bijna tot de natuurlijke dikte en vorm
zamentrekt.

-

Dan, even als wij boven ($ 22.) hebben aange
merkt , dat het verglaas der tanden het celwijs

weeffel mist, zoo komt het mij ook, om die zelfde rede,
waarschijnelijk voor, dat het van zamentrekkings
kracht ontbloot is , wijl na het invreten door bederf,
of toevallig afbreken van een gedeelte van hetzelve,

het geen er overblijft zich niet zamentrekt, zoo
als wij gezegd hebben, dat bij de tandkasfen plaats
heeft, maar onherstelbaar gefcheurd blijft.
$ 59. Voorts fchijnt deze zamentrekkingskracht
van het celwijs-weeffel onder de eerste en voor

naamste fteunfels der fterkte en gezondheid, ja zelfs
der fchoonheid gerekend te moeten worden, in

zoo verre van haar de levendige veerkracht en ge
vuldheid der deelen afhangt (x), ja in dezelve de, van
STAHL,

(x) Van daar dat na den dood, zelfs in jonge fapvolle
ligchamen, de rug, lenden en billen, wanneer het lijk op den

rug ligt, door de zwaartekracht, die, daar het nu van de
kavensfpanning beroofd is , alleen werkt, ingedrukt en plat

C 5

wor
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sTAHL zoo zeer opgevijzelde, tonus of behoorlijke
fpanning der deelen, gesteld te moeten worden.
Immers, op dat ik, voor meer, slechts dit eene
voorbeeld te berde brenge, dit weeffel florpt, even
als een fpons, in den gezonden mensch, het wei

achtig vocht, waar van wij ($ 27.) gewaagden, op,
en drijft hetzelve, door zijne zamentrekkingskracht,
tot in de watervaten; het wordt, daarentegen, in
den zieken staat, beroofd van zijne fpanning, Nato

misch) door het water, dat er nu in hangen blijft,
opgevuld , en veroorzaakt op die wijze , zucht ,

opzwelling in fommige deelen, en meer diergelijke
foorten van kwaadfappigheid.

Eindelijk blijkt, uit de algemeene heerschappij

dezer zamentrekkingskracht door het geheele lig
chaam, derzelver invloed op de overige levenskrach
ten, welke zij als eene befmettelijke kwaal aansteekt.
Maar tevens blijkt, uit de oneindige wijzigingen en
trappen, welke in dezelve bij verfchillende men

fchen, worden waargenomen, ook haar vermogen
in het bepalen der temperamenten, en der gezond

heid, die elken mensch eigen is.
-

x

-mm-gra/wa/\/\\/\/\/\E
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wij tot noch toe beschouwden,
als

worden, welke misvorming men daarom ook onder de zekerfte

en zoo verre ik weet onfeilbare teekenen van den dood
moet reekenen.

'
-

-
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als met een ligehaam begaafd, hetwelk zoo wel

wat de stoffe en het maakfel, als wat deszelfs le
venskrachten betreft, aan de verrigtingen, waartoe
het bestemd is, volkomen beantwoord, die zelfde
mensch is ook van de natuur befchonken met eene

ziel, welke door eene allernaauwfte gemeenschap,
aan zijn ligchaam verbonden is, en door bescha
ving en oefening vele en velerhande vermogens
aan den dag legt, welke wij even eens voor zoo
verre zulks hier ter plaatfe gevorderd wordt, kor
telijk moeten opnoemen (y).
$ 62, De gevoeligheid der zenuwen, waar van

wij reeds ($ 43.) bij de levenskrachten gefproken
hebben, vormt als het ware het medium , dat de
indrukken der prikkels op deelen, die met dezel
ve begaafd zijn, voornamelijk echter op de zintui
gen zelve, (van wier verrigtingen wij in het ver

volg gelegenheid zullen hebben te fpreken,) zo
danig tot het gewaarwordend gedeelte der herfe
in en

(y) Vergelijk ALEx. CRICHToN's Inquirij into the nature
and origin of mental derangment, comprehending a conci

fe
fijstem,
and pathology of the human
the phyftology
Lond.of1798.
mind.
II. Vol 8.
w

IMM. KANT's, Anthropologie in pragmatifcher Hinfcht.
Konigsb. 1798. 8.
c. MEINER, Unterfuchungen ueber die Denkkräfte des,

Menfchen nach Anleitung der Erfahrung, Gott. 1806.
JI Wol, 8,

-

A

-

G. E. schulzE, Phychifche Anthropologie, Ed. 2. Gott.
1819. II Vol. 8,
- --

-

-

---- --
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nen voortplant, dat zij daar door de ziel zelve die
indrukken kan gewaarworden.

$ 63. Onder de vermogens der ziel, moeten wij
dus in de eerste plaats en als op den laagften trap ge

plaatst, het vermogen tellen om gewaar te worden,

als zijnde het door middel van dit vermogen, dat de
ziel bewustheid heeft van de indrukken, welke het

ligchaam en voornamelijk de zintuigen ontvangen,
en vatbaar wordt tot het vormen van denkbeelden.
S 64 Dit vermogen wordt door een ander, van

hooger' rang, door de aandacht geholpen, welke
de ziel, tot een denkbeeld opgewekt, zoodanig be

ftiert, dat zij zich alleen en als het ware geheel op
hetzelve vestigt.

"

$ 65. Om de fporen der gewaar gewordene denk
beelden te bewaren, en deze weer op nieuw op te
wekken, als het ware te hernieuwen, dient het

geheugen, dat deel van de ziel, het welk, om met
c 1 c E R. o te fpréken, de bewaarder der overige
deelen van het verftand is.

$ 66. De verbeelding (z) daarentegen, is, dat
Vera
-

(z) over het verschil of de overeenkomst, en verwant
fchap van het geheugen en de verbeelding is op verscheidene
wijzen gedacht. Zoo worden bij voorb. van fommige be
roemde zielkundigen beide deze vermogens met den gemeenen

naam van verbeelding, in den algemeenften zin genomen,
bestempeld, en in twee foorten verdeeld, te weten het ge
heugen, dat de dingen zoo afbeeldt, als zij eens der ziel
zijn voorgekomen, en het vermogen om te verdichten, te

verzinnen, dat zulke beelden voortbrengt, welke niet, dan
-

door

-

*
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vermogen van de ziel, waardoor niet alleen teeke

nen, maar zelfs de beelden der voorwerpen, op het
allerlevendigst en als dadelijk voor oogen zwevende,
worden afgebeeld.

-

$ 67. Algemeener en van de zinnen meer verwij
derde begrippen te vormen, is het werk van het
vermogen om afgetrokken te denken,

-

$ 68. Het oordeel vergelijkt en weegt onderling
de betrekkingen zoo wel der zinnelijke voorstellin
gen, als de afgetrokkene begrippen.
S 69. Uit deze vergelijkingen van het oordeel

besluiten afteleiden, is eindelijk het werk van het
edelste en voortreffelijkste aller vermogens, het
welk mende rede noemt (a).
$ 7o. En deze tot hiertoe opgetelde gaven der ziel,
-

-

worden gezamentlijk onder den algemeen en naam van

het kenvermogen begrepen. Nu moeten wij nog van
krachten van een ander foort gewag maken, welke
e
tOt
door afgetrokkene

voorstellingen,

kunnen verkregen worden,

Het geheugen deelen zij weder in het zinnelijke (of de ver
beeling in eene naauwere zin) en het verftandelijke. Het

vermogen om te verzinnen mede in het verftandelijke, of

hoogere, en de phantafte, welke werktuigelijke wetten
volgt. Vergelijk FEDER, Grundfätze der Logik und Meta
phyfk. Gott. 1794. 4-to. P. zo. (a) Over dit grootste voorregt der menschelijke ziel,
waarop des menschen magt en heerschappij over de overige
dieren, ja over de geheele schepping gegrond is, heb ik
wijdloopiger gehandeld, in een werkje over de aangeborene
verfcheidenheid van het menfchelijk geslacht. Hard. 18o1. 8vo.
-

* **

-st

-

n
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tot het begeeringsvermogen, in een ruimeren zin
genomen, behooren.

$ 71. Daar wij door velerhande inwendige prik
kels worden aangedreven, het zij ter verfchaffing
van ons voedsel, en verdere benoodigdheden des

levens, het zij ter voldoening van de geslachts
drift, en zulks te heviger naar mate de begeerte
om aan die prikkels te voldoen, door de verbeel

ding meer wordt ontvlamd: zoo ontstaan daaruit ei
genlijk dus genoemde, begeerten, lusten, of zoo de

ziel in tegendeel door onaangename of fmartelijke
gewaarwordingen wordt aangedaan, afkeer, onlust.
$ 72. Dat vermogen der ziel, eindelijk waardoor

zij, zoo wel uit een aantal haar te gelijk overko
mende begeerte of afkeer kiezen, als over het ver
rigten der ligchaamswerkingen, welke aan zekere

bepaalde einden beantwoorden, naar willekeur be
flisfen kan, is de wil.

-

* $ 73. Voor het overige stemt de orde, waarin ik
alle deze zielsvermogens heb opgeteld , zoo met

de tijdrekenkuudige orde overeen, waarin zij zich
het eene na het

andere, in des menfchen levens

loop aan den dag leggen, als met de betrekking,
waarin ten dezen aanzien menfchen en dieren

ftaan, zijnde de eerstgenoemde , den dieren met
den mensch gemeen, de laatste hem meer of min

bijzonder eigen, T

-

. . . . . .
.

*,

,

*
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-

$ 74- Daar de gezondheid (b), met wier ont
vouwing zich de phyftologie bezig houd, op zulk
eene zamenftemming, en evenwigt der stoffelijke

deelen en krachten, die het wezen van den mensch
daarstellen, gegrond is, als vereischt wordt ter rig

tige uitoefening van zijne natuurlijke verrigtingen,

zoo is het gemakkelijk te begrijpen, hoe veel de
vier, door ons in even zoo veel afdeelingen tot
nog toe onderzochten bestanddeelen gezamentlijk en

elk derzelver in het bijzonder, tot behoud van de
gezondheid bijdragen.

$ 75. Immers, worden er vooreerst wel bereide
fappen gevorderd, vervolgens vaste declen, welke
uit dezelve regelmatig gevorm i zijn, dan, dat deze

door derzelver levenskrachten geheel bezield zijn,
en eindelijk eene gezonde ziel in een gezond Iig
chaam.

$ 76 Deze vier bestanddeelen zijn in het levend

menschelijk ligchaam in eene gedurige werking en
tegenwerking, De vochten werken namelijk, als
prikkels, op de vaste deelen; deze zijn daarentegen
met hunne levenskracht begaafd, zooom de inwerking
dier

-

(b) THEOD. G. AUG. RoosE, Uber die Krankheiten der
Gefunden. Gotting. 18o1, 8vo.
e

G. cHR. KLEtt, Tºntamen evolvendi notiouem de fanitare
hominis, Wirceb,

1794 8vo,

- - - --

-

- '
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dier prlkkels gewaar te worden, als om op dezelve te
rug werken. Wat nu de naauwe verbindtenis der ziel
met het ligchaam aangaat, hieromtrend zij het hier

genoeg optemerken, dat deze zamenstemming zich
wijder uitstrekt, dan wel op een eerst opslag, en
aan hun, welke de zaak flechts oppervlakkig be
fchouwen, zoude kunnen toefchijnen. " Het gebied

van den wil bij voorb., is niet binnen de enge gren
zen van werkingen besloten, welke men in de fcho
len der natuurkundigen gemeenelijk vrijwillig noemt,
en de ziel daarentegen, wordt op oneindig meer
andere wijzen, door de aandoeningen des ligchaams
in werking gebragt, dan alleen door de eigen

lijk zoo genoemde gewaarwordingen der zintui
gen. (c)

S 77. Uit de oneindige verscheidenheid en wijzi

ging der omstandigheden, welke tot de vier genoemde
bestanddeelen betrekking hebben, is het intusschen
gemakkelijk op te merken, hoe uitgeflrekt (d) het
begrip van gezondheid zij.

-

Want daar, zoo als CELSUs doet opmerken, genoeg
zaam bij ieder mensch het een of ander deel van

het ligchaam verzwakt is, zoo kon GALENUs, in dien
zin ook met regt beweren, dat niemend volmaakt
gezond kan genoemd worden. ,
-

Ja

-

(c) GALENUs, Quod animi mores corporis temperaturas
fequantur.

sT. Jo. vAN GEUNs, De corporum habitudine animae,
hujusque virium indice ac moderatrice. Harderv. 1789.4to.

(d) GALENUs, De fanitate ruenda, L. I.

-

--

t
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Ja zelfs is bij hen, welke wij gewoonelijk gezond
noemen, die gezondheid bij den een anders,
dan bij den anderen gewijzigd (d).
2.

$ 78. Op deze oneindige wijziging rust dan het
verschil der temperamenten (e), of de onderschei
dene wijze waarop, en de gefchiktheid waarmede,

de levende vaste deelen (f) in elken mensch, door
verschillende, maar vooral door geestige prik
kels, worden aangedaan, en deze geestige prik
,

**

kels

*

(d) GU. FR. AD. GERRESHEIM, De fanitate cuivis homi
ni propria. Lugd. Bat. 1764. 4to.
(e) LAvATER, Phijftognomifche Fragmenten, Tom. IV.
p. 343.

-

t

-

GU. ANr. FfcKER, Comm. de temperamentis - hominum,
3uatenus ex fabrica et fiructura corporis pendent. Gotting.

1791. 4to. · ·

··

*

*

*

*

*

J. H. HALLé, in de Mem. de la Soc. medicale d'Emula
tion, Tom. III. p. 342.

& -

(f) Bij de talrijke gronden, waarmede de heden
. daagfche Natuurkundigen, tegen het gevoelen der ouden
hebben staande gehouden , dat het temperament meer van
den

toestand der vaste deelen, dan van de hoedanigheid des

bloeds afhangt, kan men nog deze eene voegen, ontleend van
het voorbeeld der Hongaarsche Tweelingzusters, welke in
het begin dezer eeuw, geboren, met den rug aan elkander
gegroeid, 22 jaren oud zijn geworden. Immers, het is zelfs
* elk en een iegelijk bekend, dat deze twee meisjes van een zeer

verschillend temperament waren, terwijl evenwel de ontlee
eding na derzelver dood heeft aangetoond, dat eenen dezelfde
bloedstroom , door hun bloedvaatgestel gevloeid had, het

welk door eene groote inmonding was vereenigd.

,,

T)

----- ------

-----------
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kels weerkeerig, ligter of trager in dezelven wor
den te weeg gebragt.
$ 79. Ondertusschen is er in de temperamenten
--

zulk eene ontelbare verfcheidenheid, ten opzigte der
graden en vermengingen, dat hij, wien het lusten
mogt dezelven tot een te brengen, of te verdeelen,
en deze of gene rangfchikking vast te ftellen, zich

een allerruimst veld zou geopend zien. - Wij kun
nen ons echter zeer wel bij de bekende vier klas
fen houden (g) : volgens welke dezelve verdeeld
worden, in het bloedrijk temperament, het welk

door de gezegde prikkels, wel ligt, maar niet

hevig wordt aangedaan, in het galachtige, het
welk ligt en tevens hevig wordt geprikkeld ; in
het zwartgallige, het welk traag, maar des te fter
ker, en als het ware met een

bijblijvenden in

druk wordt in beweging gebragt; en in het flijm
achtige, dat van nature de indrukken der prikkels
het laatst van allen, en dan nog ter naauwer nood

gewaar wordt.

'

-

Deze verdeeling, fchoon door GALENUs op on
gefchikte gronden, ontleend van de kwalijk begre
pene bestanddeelen des bloeds, gebouwd, schijnt
echter, wanneer men die valfche gronden daar

laat, vrij eenstemmig met de natuur, en duidelijk
genoeg te wezen.

-

S 8o. Groot is het aantal van zoogenoemde
voorbefchikkende , zoo wel als toevallige oorza
ken »

--

(s) zie vast u c. pag. 237. env.
- * .
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ken , welke het hare toebrengen tot dit verschil
van temperamenten.

Gelijk bij voorb. eene over

erfelijke geschiktheid, het ligchaamsgestel, de lucht
ftreek, de leefregel, de godsdienst, de beschaving
en weelde enz. (h),
$ 8K. . Maar behalve het verschil der tempera

menten, maakt ook dit het begrip van gezond

heid uitgestrekter, (S. 77.) dat de werkingen der
dierlijke huishouding, zoo wel in getal, als in da

digheid en kracht, naar mate van de verschillende
omstandigheden, bij verschillende menschen aan
merkelijk verschillen. Van daar bij voorb, dat, ten

opzigte van den ouderdom, de gezondheid in den
volwasfchen

leeftijd

dan die van

anders is,

een pasgeboren wicht: ten opzigte der kunne,
die van eene rijpe maagd, anders is, dan die van
een afgeleefd, besje, die van eene vrouw, welke
de stonden heeft, anders, dan die van eene zogen
de, enz.

Wat de levenswijze aangaat, is de ge

zondheid der barbaarsche zwervende volken van
Noord-Amerika zeker geheel anders, dan die der

weeke Sijbariten. Zelfs is bij elken mensch de

invloed der gewoonte op elke ligchaamswerking,
bij voorb, den slaap, de manier van zich te voe
den, enz. zeer groot; waarom men dan ook zegt
dat de gewoonte eene tweede natuur wordt (i).
2

---- ----

--

- -

- -

- -

-

$ 82

(h) FEDER, Unterfuchung 4ber zien menfchlichen Wii
len, T. II. p. 49.

--

(i) GALENUs, De Confuetudine.

*

k' ,

-

A . 'S -

,
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$ 82. Hoe meer werkingen er te gelijk in het
ligchaam in volle kracht zijn, des te grooter is
deszelfs leven, en zoo ook het tegendeel.

Het

leven is dus dan het sterkste, wanneer, in den man
nelijken leeftijd, de ligchaamswerkingen ten hoog.
ften trap van volkomenheid gestegen zijn: het ge
ringfte daarentegen, wanneer die werkingen, fchoon
voor het overige volkomen natuurlijk , nogtans

minder in getal zijn, en trager worden verrigt,
zoo als in de pas ontvangen vrucht in de baar

moeder: zoo is ook bij een flapend mensch het
Heven geringer, dan bij een wakenden.
$ 83. De ligchaamswerkingen zelve wierden reeds
voor lang door de natuurkundigen in vier hoofd

afdeelingen gesplitst (k); welke verdeeling, fchoon
niet boven alle uitzonderingen verheven, noch ook

zoo geheel overeenstemmende met het geene de
natuur ons voor waarheid doet erkennen (l), ech
-

-

er

r

-,

G. E. stAHL, De Confuetudinis efficacia generali in (7C•
tibus vitalibus.

Hall. 17oe. 4°.

H. cULLEN, De Confuetudine Edinb. 1780. 8°.
c. NADoRP, De vi Confuetudinis. Gott. 1808. 4°.
:

(k) Onder alle de latere pogingen, om de werkingen der dier

lijke huishouding volgens de krachten waar van zij afhangen,
tot zekere klassen te rug te brengen, munt voqral uit de ver
deeling van den schranderen GILB. BLANE, in zijne Elements
of Medical Logick. Lond. 1819. 8°.
(l) PLATNERI, Quaeftiones phyftol. pag. 31. .
1TH, Verfuch einer Anthropologie. T. I. p. 198.222.
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ter tot behulp van het geheugen gevoegelijk kan
gevolgd worden (m).

-

De eerste dezer hoofdafdeelingen bevat de ei

genlijke levenswerkingen ; dus genoemd, om dat
haren onafgebrooken en ongestoorden voortgang, bo
ven alle andere, ter instandhouding des levens
volstrekt noodwendig is; hier toe behooren dier
halve den bloedsomloop, en , in den geboren
mensch, de ademhaling.
De tweede bevat de dierlijke, waardoor voor

namelijk de dieren van de planten onderscheiden
worden. Hiertoe behooren, in den mensch , de
vereeniging van de ziel met het ligchaam, voorna
melijk de zinnen en de beweging der fpieren.
De derde de natuurlyke : die tot voeding des
ligchaams dienen.

-

De vierde die der voortteeling, welke zich bij
de voortplanting van het foort bepalen.
Laten wij deze allen gaan beschouwen en hier

in met de levenswerkingen een aanvang nemen,

(m) J. J. BERNHARDI, Verfucheiner Vertheidigung der alten
Eintheilung der Functionen, und einer Clasfification der or

ganifirter Körper nach denfelben. Erf. 1804. 8°.

w

%
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$ 84.

Dat het bloed, van welks

allergrootst en

veelvuldig gewigt in de dierlijke huishouding, wij
reeds boven ($ 16) ter loops gewaagden, door de
verborgenfte , en uiterste hoeken van het gehee
le ligchaam, met uitzondering slechts van eenige

weinige deelen ($ 5.) verspreid wordt, leeren wij,
zoo door de opspuitingen der fijnste vaatjes , als

door de dagelijkfche ondervinding ; daar het be

kend is, dat men naauwelijks eenige weinige
ligchaamsdeelen met de punt eener naalde kan
wonden, zonder dat er bloed te voorfchijn kome.

S85. Intusfchen vloeit dit purperrood vocht niet,
zoo als de ouden meenden , even als de rivièr

Euripus, alleen in de aderen heen en weer, maar
wordt in een cirkel zodanig oungevoerd, dát
het van het hart door de flagaderen, naar het

geheele ligchaam, en van daar ,. door de aderen
opgenomen, en wederom naar het hart terug ge

voerd wordt (n).
r

"

»

$ 86,

(n) Om den omloop van het bloed in warmbloedige die
en aan te tonen, is het gefchikst bebroeide eijeren, voor
namelijk van den vierden of vijfden dag, onder een eenvoudig
microscoop te leggen, zoo als dat van LIONET is.
Wil men dénzelven in kikvorschen beschouwen, dan is voor

het gebruik gemakkelijkst een bijzonder werktuig von LIE

»ERKUHN, door hem equuleus genaamd, en beschreven in
Mem. de l'Academie de Berlin. 1745.

\
e
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$ 86. Wij zullen dan eerst de vaten onderzoe

ken, waarin het bloed vervat is, en vervolgens
de krachten, waarmede die vaten, ter voortdrijving
en opneming van het bloed, bezield zijn
S 87. De vaten, welke het bloed van het hart
ontvangen, en door het zannenftel des geheelen

ligchaams verdeelen, worden flagaderen genoemd.
Deze zijn, over het algemeen, van minder om
vang dan de aderen, maar vooral bij volwassen en

bejaarde menschen van een veel vaster, en meer
ineengewerkt zamenftel, zeer veerkrachtig en fterk.

$ 88. Zij bestaan uit een drie dubbelden laag
van vliezen, of rokken (o) , te weeten:
1. Uit eene buitenste , - door HALLER den
-

eigen celwijzen rok der flagaderen genoemt; an
deren noemden denzelven voorheen zenuwachtig,
kraakbeenig, peesachtig enz. Hij bestaat uit een
verdikt flijmweeffel, dat aan de buiten zijde los
fer is , doch vaster wordt, naar mate het den
tweeden rok meer nadert. -

Door de buitenfte

oppervlakte dringen bloedvaatjes (p). Over het

algemeen geeft deze rok aan den Ilagader de groot
fte vastheid en veerkracht.
-

·

-

2. De

-

(o) Over de verschillende gevoelens, aangaande het getal,
en onderscheid der rokken van de flagaderen, kan men,

be

halve andere, naflaan, v1NC. MALAcARNE, Della Osfervat.
in Chirurgia. Tom. II. p. 103. Taurin. en C. MONDINI, in
Opuscoli cientifici. T. i. Bona 1817. 4. p. 161.

(p) FR. Ruysch, Refponf: adep. problematicam, III, it.
Thef Anat, IV. Tab. III.
-

D 4
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2. De middelste laag bestaat uit dwarfche vezels

(q), van eene halvemaanschwijze of fikkelvormige
gedaante, en van eene als het ware vleesachtige

zelfstandigheid, waarom hij de fpierachtige rok ge

noemd wordt, en in denzelven bij voorkeur de
levenskracht der slagaderen gelegen schijnt
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 de meer tedere takjes.
$ 89. Alle de slagaderen, welke in het menfchelijk
ligchaam gevonden worden, nemen hunnen oor
fprong uit een van de twee hoofdstammen, waar
van de eerste, de long/lagader (of flagaderlijke ader
der ouden) is [Plaat I. f. g. h.], welke uit de
voorfte hartekamer voorkomende, naar de longen
gaat : de andere is de groote flagader, [Plaat I. n.

t..] welke uit de achterfte hartekamer geboren
wordt, en het geheele overige ligchaam van flag
aderen voorziet.

-

Deze ftammen gaan in takken, de takken in
kleinere takjes over, enz.
$ 90. Het is een algemeen gevoelen, dat in het
gantfche gestel der flagaderlijke vaten, de takken
zamengenomen, altijd ruimer zijn dan de ftam,
waaruit zij ontfpruiten. Ik vrees echter, dat de

fchrijvers welke dit stelde zulks te algemeen ge
-

-

steld,

- @ E, s, albini, Annor, Acad, L, Tv. Tab v. fig, 1,
-
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fteld, ja fomtijds de maat der middelijn, met dien
van den inhoud verward hebben. Ik ten minste heb

dit meer dan eens onderzocht, niet in vaten die
door was waren opgefproten, welke beroemde na

tuurkundigen tot diergelijke proefnemingen misbruikt
hebben, maar , zoo als zulks de aard der zaak

fchijnt te vorderen, in de onverlette vaten van
verfche lijken, bij voorb. in de ongenoemde flag
ader, en de daar uit voorkomenden, regter krop,
en ondersleutelbeens-flagader, zoo ook in de
armflagader, en in de groote- en kleine - ellepijp
flagader , waarin dezelve verdeeld wordt, en in
deze opgenoemde vaten is mij ten minste , de

wijdte der takken niet ruimer dan die des stams
voorgekomen (r).

-

Hoe onstandvastig intusfchen en over het geheel

genomen verschillend de evenredigheid van de
ruimte der takken tot die hunner stam, beide in

de flagaderlijke en aderlijke bloedvaten zij, toont

derzelver zeer verschillende toestand in vele
ligchaamsdeelen, onder bepaalde omstandigheden,
duidelijk aan: bij voorb.

de ruimte van de inwen
dige stortklier-flagader in een lijkje van een kind,

n

vergeleken met die van dezelfde flagader in
een bejaard man: of van de boven-buiks-flaga

der in een huwbaar meisje, vergeleken met die
Van

(r) Jo. THEOD. vAN DER KEMP, De vita, Edinb. 1782.

8°, p. 51.

-

sEERP BRouwER, Quaestiones medic, varii argum. L. B,
7816, 4, p. 8.
-

-
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van eene zwangere vrouw welke hare verlossing
nabij is: en de ruimte der vaten van de maag

delijke baarmoeder, met die van de bezwangerde :
zoo ook de onderscheidene ruimte der vaten van

het net, naar mate de maag gevuld of ledig is,
enz. (s).
$ 91. Na menigvuldige verdeelingen en, voor de
*

-

dierlijke huishouding belangrijke inmondingen (t);
waar door maburige takken onderling verbonden
worden , berijken de slagaderen ten laatsten hun
einde, waar door zij namelijk in de aderen over
gaan; zoo dat zij, daar de grensfcheidingen tus

fchen beide naauwelijks te bepalen zijn, eenen onaf
gebroken overgang maken tot die vaten, van waar
het bloed naar het hart wordt te rug gevoerd.

Van deze onmiddelijke overgang der slagaderen
in de aderen, moet men, voor zoo verre men tot
nog

(s) Een schoon voorbeeld van de veranderlijke en voor
bijgaande ruimte der flagaderlijken takken in evenredigheid tot
de takken waar uit zij voortkomen, bieden de hoornen aan
van het volwasfchen hert, door de ruimte van de uitwen

dige kropslagader en hare takken kort voor dat de hoornen
in de

matijd hunne volle wasdom berijkt hebben, en nog niet

met het harig omkleedfel (door de Duitschers gewoonlijk der
Bast genoemd) bedekt zijn, met die zelfde te vergelijken,
wanneer dit haarig omkleedfel afvalt.

(r , zie ANT. scARPA, fott Aneurisma Pav. 1804. fot.
4- van welk werk eene door c. F. HARLEs vervaardigde

cap.

en met aanmerkingen verrijkte Hoogduitsche vertaling, ver
fcheenen is.

:

Zurich 1808.
* *

-

- -

x.

--

-

-

-

-

- -
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nog toe met zekerheid weet, alleen de vaten van

den navelstreng uitzonderen, die, zoo als wij ter
zijn er plaatfe zien zullen, niet dan door middel

van een tusfchenkomend fponsachtig weeffel, het
welk men ook parenchyma noemt, met de bloed
vaten van de baarmoeder worden vereenigd,

S'92. Maar behalven deze ontspringen uit de klein

fte flagaderen nog een ander foort van vaatjes, welke
ongekleurde genoemd worden, omdat zij in een ge
zond mensch geen waar bloed meer opnemen; het
zij dan, omdat zij al te fijn en te eng zijn, of

wel, om dat zij met eene eigenaardige prikkel
baarheid begaafd zijnde, het bloed als zoodani
ge, verwerpen. Tot deze vaatjes behooren de
voedings-, en alle de overige, affcheidings-vaten,
waarover wij elders gelegenheid zullen hebben

breedvoeriger te fpreken.

-

$ 93. Het bloed dat de flagaderen op deze wijze

door

het geheele

ligchaam

verdeelden, moet nu

wederom van daar door middel van de aderen (v)
naar het hart worden terug gevoerd.

Deze aderen verschillen, zoo wel in werking
als in zamenftel, zeer van de flagaderen, indien

men hier van de kleinste uitzondere, waarin dit
verschil zoo zeer niet in het oog loopt.

-

$ 94. De aderen zijn namelijk, de longaderen uit
gezondert, over het geheel genomen ruimer dan de
flag
(v) H. MaRx, diatrib. praemio ornata, der ftructura
atque vita venarum. Carlsr. 1819. 80.

*

6o
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flagaderen, in meerdere takken verdeeld, veel on

ftandvastiger in hunnen loop (w), en in de wijze
hunner verdeeling, en ten aanzien van hun zamen
ftel, zijn zij, ten minste in den volwassen mensch

flapper, veel minder veerkrachtig, doch echter
zeer taai, en onbegrijpelijk rekbaar.
S 95. Hunne rokken zijn dunder, zoo dat het
bloed, dat zij bevatten, er eenigzins doorfchijnt;
ook minder in getal dan die der flagaderen , daar

zij zich tot een zekeren celwijzen, (welke in
eenige oozigten ten minsten aan den zenuwachti
gen der flagaderen gelijk is,) en een binnenften
zeer effenen rok, met die der flagaderen eeniger

maten overeenkomende, bepalen.
Een fpierachtige rok bezitten alleen de stammen
in de nabijheid van het hart.
$ 96. Intusfchen vormt de binnenste rok, in de
meeste grootere aderen, wier middellijn namelijk
een lijn en meer uitgeftrektheid heeft, hier en daar

l

klapvliezen van een allerfraaist maakfel, welke ligt
medegeven, en zakvormig zijn. Meestal zijn zij een
voudig, echter fomtijds twee- ook wel drieledig,
en zoo gefchikt, dat de grond van het zakje naar
-

den

(x) Niet tegenstaande de stelling, dat den loop der ade
ren veel onstandvastiger is dan die der flagaderen, reeds voor
lang algemeen is aangenomen, heeft toch onlangs J. F. MECKEL,

(Deutfches Archiv fur die Phyftologie, I. B. p. 285.) eene
menigte daadzaken opgegeeven, die juist het tegendeel
bewijzen.

V, H,

-,

’.
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den oorsprong van den ader, en de rand naar het
hart is toegekeerd.
Deze klapvliezen ontbreken in de aderen van

fommige deelen, zoo als in de hersenen, het hart,
de longen, de moederkoek en over het geheel
in het poortaderstelsel.

S 97. De takjes der aderen (die men echter lie

ver worteltjes noemen moest), loopen in takken,
en deze ten laatste in zes voorname ftammen ,
zamen :

-

-

te weten in twee holle aderen, een bovenften
[Plaat I. a.] en een onderften, [Plaat. I. b.]
en in de vier stammen van den longader (of ader

lijke-flagader der oude schrijvers) [Plaat I. i.]

'
De poortader alleen heeft dit bijzonders, dat des
zelfs stam, zoodra hij in den lever dringt, eerst,
even als een slagader, takken afgeeft, waarvan
echter de uiterste fpruitjes vervolgens in de wortelt

jes van den ondersten hollen ader overgaan, en zoo
op nieuw tot een stam opfchieten.

)

, te

$ 98. Ten einde nu het bloed door de slagaderen
en aderen geschiktelijk verdeeld en rondgevoerd
konde worden, heeft de natuur het hart gevormd (w)
waarin zich de voornaamste stammen van het ge
heele bloedvaatftelfel vereenigen, en dat als het ware
het eerste beweegrad is, dat het ganfche ligchaam

in beweging brengt. Immers hetzelve volbrengt
deze voorname levenswerking, den bloedsomloop,
, van de tweede of derde week na de bevruchting
af,
4

(x) GUIL. cowPER, Myotomia reformata, (posth.) Lond.
1774. fol. maj. Tab. XXXVI-XL.
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af, tot het einde des levens, met een onophou

delijke en waarlijk verwonderlijke kracht.

-

$ 99. Het hart namelijk ontvangt en drijft beur
telings het bloed, op zoodanige wijze, voort, dat
het eerst dit vocht, uit het geheele ligchaam door

beide de holle aderen, den bovensten namelijk
[Plaat I. a.] en ondersten [b.] en uit zijn eigen

vleefchig zamenstel, door den gemeenen, en met
een bijzonder klapvlies voorzienen (y), mond der

kroonaderen, [w. x.] in de voorsten boezem [c.],
gn het daaraan gehechte oortje [d] ontvangt, en
van daar naar de voorste kamer [e.] heen leidt,

die even als dezen boezem, door de zoogenaamde

openingen van THEBESIUs, met de beide foorten
van eigen bloedvaten van het hart gemeenschap
oeffend (z).

-

m $ 102. Uit deze voorfte hartekamer , a die
men weleer, op het hart der zoogdieren af:
gaande, de regter noemde, wordt het bloed
door den longslagader [f g: h.], naar de lon:
gen gedreven. Van daar terugkeerende gaat het
in de vier longaderen [i], en wordt dan in den aan
deze aderen gemeenzamen harteboezem [k.] en het

met denzelven vereenigd oortje [4] gevoerd, welke
-

-

-,

CeTe

- (y) casr. FR, woLFF, De orificio venae coronariase nag
nae in Act. acad. fcient. Petropol. P. I. Acc. 1777.

PETR. TARARRANI, De eodem argumento, in Atti di
Sieno Vol. VI.

(z) Over deze openingjes kan men onder anderen nazien

astrNETHy, in de Philofoph. Tranfact. 1798. P. 103.
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eertijds de linker , nu echter met meer regt
de achterfte genoemd wordt (a).

$ 1e 1. Van hier gaat het bloed in de harteka
mer van denzelfden zijde [m.] over, van waar

eindelijk de groote slagader [n, t..] dit vocht
door het geheel flagaderlijk vaatgestel, en de kroon,

flagaderen (k), het door de zelfstandigheid des
harten zelve Verdoelen. x

»

-

-

$ 1°2, Van de uiterste flagaderlijke takjes gaat
het bloed in de eerste aderlijke worteltjes over,

komt op nieuw in beide de holle aderen, en te
wens uit de kroonflagaderen in de aderen van dien

zelfden naam, en doorloopt op die wijze, bij her
haling dien cirkel, welken wij gevolgd zijn.
$ 103. Deze omloop en regelmatig op elkander
volgende beweging van het bloed door de hollig
heden des harte wordt het meest geregeld, en te
wens deszelfs ongeregelde terugvloeijing voorgeko

men door de klapyliezen, waarmede de voornaam
fte openingen van het hart omboord zijn: te weten
de randen der kameren, waar deze aan hunne boe

zems grenzen, als mede de twee groote flagader

lijke monden, welke uit dezelfde kamers ont
fpringen,
- -

-

$ 104. Zoo schijnt de kring of aderachtige pees,
die de grensscheiding daarsteld tusschen den
voorsten boezem en de voorste kamer, in de

s.

hol

(a) Jac. PENADA, in de Memoria della focieta italiana
T. x1. p. 555.
s

(b) AcHILL. MIEG, Specimen II. obfervationum botanica
rum, &c. Bafil. 1776, 4to. pag. 12,-fd,

º S - .

-

.

-

-------------
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-
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holligheid van deze afdalende, in drie ºpees
achtige klapvliezen te eindigen (c), waarvan
men elk voorheen drie punten toekende, en hen

daarom driepuntige klapvliezen noemde, zij zijn
aan vleeschige bundels gehegt, welke men de te

pelvormige fpieren noemt.

,

$ 105. Op gelijke wijze worden de grenzen tus

fchen den achtersten boezem en kamer door eene
diergelijke ring bepaald, die in twee klapvliezen

uitloopen (d), welke men, uit hoofde van eenige
gelijkheid in gedaante, mijtervormige genoemd heeft.
$ 1o6.

En aan den mond zoo wel van den

long- (e), als grooten flagader (f) is het drietal
halvemaans of esgewijze klapvliezen gehegt het
welk kleinder van omvang, maar van een fraai

zamenftel en met vleeschvezels voorzien is (g). $ 107. Het blijkt inmiddels klaar, hoe deze ver
fchillende klapvliezen het bloed beletten, door
eene ongeregelde en verwarde beweging, naar die

holligheden, waaruit het komt, terug te vloei

jen. Zij wijken namelijk geredelijk voor het toe
ftroo
-

(c) Eustachi, Tab. VIII. fig. 6. - Tab. XVI. fig. 3.
sANToRINI, Tab. posth. IX. fig. 1.

-

-

-'

" (d) Eustachu, Tab. XVI. fig. 6.
(e) Eustachir, Tab. XVI. fig. 4.
(f) et sracHII, Tab. XVi. fig. 5.
MoRGAGNI, Adverfar. anat. I Tab. IV. fig. 3
SANTORINI, l. c.

(g) Vergelijk over het werktuigelijke van deze klap
vliezen, J. HUNTER, on the blood, pag. 159. en 1er B.

pag. 302. der Hoogduitsche vertaling.
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ftroomend bloed, maar verhinderen, dat het wor
de terug gedreven, dewijl zij door het zelve in

dat geval, even als een zeil gespannen worden ,
en de openingen fluiten,
-$ 108 Het zamenftel van het hart is in allen op.
zigte eigenaartig. Het is wel vleeschachtig, maar

zeer digt en in een gedrongen , en veel van het
gewone maakfel der fpieren verschillende (h). Het bestaat uit vezelachtige bundels, welke
eene min of meer fchuinfche rigting hebben, hier
en daar, op eene bijzondere wijze getakt, en door
hunnen zonderlingen loop als in een gedraaid, en

gevlogten zijn. Zij liggen in bepaalde lagen op N
elkander, zijn in het middenfchot, tusschen de twee

holligheden van het hart, sterk in een geweven,
en worden bij de bafts der hartekamer door vier
kraakbeenige draden omvat, welke het vleesch-achtig zamenftel van de hartekamers, als het ware,
ondersteunen , en van de vezels der boezems
fcheiden (i).
f'
- - - g

$ 109. Deze vleeschvezelen worden, zoo door
eigene en zeer weeke zenuwen (k), als ook voor
,

. . . . . . al

(h) Leop. M. A. caLDANI, memoire lette
nell'Accad,
di
r
.
. . .

Padova 1804. 4. pag. 67.

(i) cAsP. FR. woLFF, in de act acad. Jcient. Petropol.
pro a. 1780. feq. Vooral a. 1781. P. I. p. 211. feq. De
textu cartilagineo cordis ; f. de filis cartilagineo - osfeis,
eorumque in baffi cordis diftributione. -

(k) scARPA, Tabulae neurologicae ad illuftrationem hiftor
anat, cardiac. nerv. Tab. III, IV, V, VI. *

**

E

-

-

.

. .

. .. .

66

OV ER DE BE WV E G IN G.

al door een groot aantal, uit de kroon aderen en
flagaderen voortkomende bloedvaten, en derzelver

oneindige takjes, van alle kanten doorboord, zoo
dat RUYscH (l) er van fchreef, dat het geheele
hart een zamenstel van bloedvaatjes fcheen te

te wezen (m).
S 11o. Dit tot het leven volstrekt noodzakelijk
ingewand, is geheel in het hartezakje bevat (n),
waarin het, los en vrij hangende, van alle kan

ten is ingesloten (o). Dit hartezakje is eene vlies
achtige zak, van de borstmiddenfchotten ontstaan

de, in gedaante met het daar in besloten hart
overeenkomende ; het is zeer taai, en wordt van

binnen door eenen weiachtigen waasfem bevoch
tigd, dien de flagaderen van het hart zelve, maar
het fchijnt, uitdampen. Van hoeveel gewigt het
hartezakje is, kan men daaruit opmaken, dat het
den roodbloedigen dieren even zoo, eigen is, als
het hart zelf, en er naauwelijks een of twee voor

beelden bekend zijn, waar het menfchelijk hart,
regelmaat
tegen de
$ 111.
(p). natuur, van 't hartezakje
was, der
ontbloot
geheel
e-

(l) RUYsch, Thefaur, anat. IV. Tab. III. fig. 1. 2.
(m) REANpis heeft in zijn Verfuch uher die Lebenskraft,
pag. 41. eene fcherpzinnige onderstelling, nopens het nut,

van zulk eene meenigte van kroomderen en kroonslagade
ren voorgedragen. -

-

(n) HALLER!, Elem. Phyfol. Tom, I, Tab, I.

-3

(o) NIchoLLs, In Phil Transactions, Vol. LII. P. L. p.272,

, CP). Vergelijk bij voorb, LITTRR in de Hist. de l'acad.
t des fc. de Paris a. 1712, p. 37, .
\
*-

BAI

-
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$ 11i. Beide, dit maakte, en zamenweefsel,
maken het hart geschikt tot zijne onophoudelijke
en gelijkmatige bewegingen, die, over het ge
heel, daarop uitloopen, dat beurtelings, dan eens

de harteboezems, dan weder de hartekamers, op
net eene oogenblik door eene zamentrekking of
fpanning verengd, op het andere door eene ont

fpanning uitgezet worden.

·

·

· ·

$ 112 In deze beurtelingsche zamentrekking en
uitzetting volgen zij deze orde. Zoo dikwijls de
boezems zich zamentrekken, om het bloed, dat
uit de longen en holle aderen is te rug gekeerd, in

de hartekamers te ontlasten, worden deze laatste,
op hetzelfde oogenblik uitgezet en dus geschikt
om den bloedstroom te ontfangen. In het vol:
gend oogenblik, wanneer zich de versch gevuldé
kamers vernaauwen, en het bloed in de twee flag

aderlijke stammen voortdrijven, worden intusschen
de boezems uitgezet, en verzwelgen op nieuw het
verder aankomend aderlijk bloed . . . . .
$ 113. De zamentrekking van de hartekamers
Baitlie in de Tranfactions of a Society for the Improve

ment of medical knowledge, Tom, I. pag. 91.

. .

Een ander voorbeeld door Deneler waargenomen, vind
men in saNDiroRT, Natuur en Geneeskundige Bibliotheek
1 deel. pag. 661. Ook bij kinderen die met het hart buiten
de borst hangende gebooren worden, ziet hen niet zel
den

het hartenzakje geheel ontbreeken, vergelijk cs wEISE,

Diss anat, pathol, de oran atopia. Berol reis. v;E H;per

ta. fq:
fa:
44.

e

-

-

-
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-

&
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*
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die men fteld dat een derde van den tijd, dat het

hart flaat , wegneemt, gefchiedt op zulk eene
wijze, dat de uitwendige wanden der holligheden

tegen het middenfchot, hetwelk de regter harte
kamer van de flinker affcheidt, geperst, en tegelijk
de punt van het hart, naar de bafts- of grondvlakte
getrokken wordt (q). - De op het eerste aanzien
fchijnbaar het tegendeel bewijzende waarneming;
als of de punt van het hart tegen de linkerborst

aanstoot, en dus veel eer verlengd wordt, is ge
heel zonder kracht, zoo dra men bedenkt, dat die
hartkloppingen alleen worden veroorzaakt, door
het dubbel geweld, zoo van het, in den harte-,
boezem stroomend, aderlijk, als van het uit de
hartekamers geftooten, flagaderlijk bloed, door
welk geweld het geheele hart naar den kant der
ribben gedreven wordt.
$ 114- Deze, door de zamentrekking van het
hart verwekte, aandrang van het uitgeftooten bloed,
wordt aan het geheel flagaderlijk vaatgestel, dat
dit bloed opneemt, zoodanig medegedeeld, dat
-

elke zamentrekking van het hart in die flagade
ren van 't overige des ligchaams, welke of tastbaar
zijn en ten minste ; lijn in de doorsnede hebben,
of waarvan men de klopping op eene andere wij

ze kan bemerken, gelijk dit in het inwendige van
oor, en in het oog zeer gemakkelijk is, op eene

bijzondere wijze word waargenomen, welke men de
uit

(4) ANT. PoRTAL, memoires fur la nature et le trai
tement de pluffeurs maladies T. II. 18oo. p. 28:.
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uitzetting, of ontspanning (diaftole) der flagaderen
noemt ,

waarvan

het

bewezen

is,

dat

zij

naauwkeurig met de zamentrekking van het hart
overeenstemt, en met dezelve, volmaakt gelijktij

dig, plaats heeft.
$ 115. Het getal der flagen van het hart zelf is,

in een gezond mensch, oneindig verfchillend, voor
al ten opzigte van den ouderdom, maar ook ten
aanzien van andere omstandigheden, welke in el

ken ouderdom de bijzondere gezondheid van ieder
mensch uitmaken; zoo dat het onmogelijk is, hier

eene vaste regelmaat te bepalen. Het zij mij in
tusschen gegund bij te brengen, wat ik doorgaans,

bij ons te lande (r), bij menschen van verschil
lende jaren, ondervonden heb. In een eerstgebo
ren kind, dat slechts 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 11o, in het derde en
vervolgens 96, in de jaren, waarin gewoonlijk de
tanden gewisseld worden, tot 86, in den tijd der

huwbaarheid omtrend 8o, in den mannelijken leef
tijd tot 75, in den zestigjarigen ouderdom 6o.
Maar onder hooger bejaarden heb ik er naauwe

lijks twee van even hoogen ouderdom gevonden,
bij welke het getal der polsflagen gelijk stond.
$ 116, Der vrouwelijke kunne wordt, al het
overige gelijk staande, een fneller polsslag dan aan
het

-

(r) Mijne opgave verschilt weinig van die welke
BEBERDEN, in Engeland heeft aangeteekend, Medical Transactions, Vol. II. p. 21. feq.

E 3
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het mannelijk geslacht toegeschreven, en aan lange

menschen minder polsslagen dan aan korte. Het
is

eene meer bevestigde waarneming , dat eene kou

de luchtstreek der inwoneren pols trager maakt (s).
Dat de pols na den maaltijd, zoo ook na zaad
ftorting, of door waken, en ligchaamsbeweging
versneld wordt, is ook den minstkundigen bekend.

S 117. Dit zij genoeg over den pols, in den ge

zonden toestand. Het scheen mij der nature over
eenkomstig, over dit verschijnsel liever hier te han
delen, daar ik van het hart, dat er toch de oor

fprong van is, spreke, dan het bij de behandeling
der pols
slagaderen
te doen, waaraan
men gewoon is
den
te voelen.
"
t

-

.

*

En op die wijze flaat het hart onophoudelijk

tot den laatsten levensfnik; en dan zelfs houden
alle zijne deelen niet te gelijktijdig op zich te
bewegen, maar de regter kamer heeft, met den
daaraan gehegten boezem, het voorregt de linker
voor eenen
*

,,

korten tijd

te

overleven

(*).

"

-

-

* (s) J- H. schöNHEYDER,

Daar,

De refolutione et impotentia mo

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

-

Hier bij vergelijke men de waarnemingen van F. GABR.

GULZER, in zijne Naturgefch, des Hamfters, p. 169,
(t) STENoNis, in de Act. Hafniens. Tom. II, p. 142.
Soms gebeurt het echter, schoon zelden, dat de regter
kamer van 't hart, door eene al te groote ophooping van
aderlijk bloed overstelpt , tegen de gewone orde der na
tuur
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Daar namelijk, na de laatste uitademing, voor het

bloed, dat door de holle aders terug keerd, den ge
wonen weg door de nu ingevallene longen gefloten

wordt : terwijl dat bloed, hetwelk deze kort te voren,
aan de flinker kamer van 't hart overgaven, reeds in
de groote flagaderis uitgedreven, en de aandrang van
het aderlijk bloed blijft aan houden; kan het niet
anders, 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 het flinker gedeelte van 't hart reeds ophoudt
te leven.

A'

$ 118- Uit deze ophooping van het bloed in het
regter gedeelte van 't hart, bij de laatste oogen
blikken, vloeit van zelfs voort, waarom men de
grootste flagaderlijke ftammen

na den dood niet

zeer vol ziet. Het is uit deze zelfde oorzaak dat
sABATfER, (u) na wEIss, (v) getracht heeft, de
meerdere grootte van de regter hart-kamer, boven

die van de flinker (w), die in lijken, voorname- .
lijk

-

tuur voor de linker verlamd worde, iets dat ik zelf meer
dan eens bij het ontleden van levende zoogdieren, vooral
van konijnen heb waargenomen.

(u) A. c. sABATIER, E. in vivis animalibus vertriculorum
cordis eadem capicatas. Parif. 1772. 4to.
(v) J. N, weiss, De dextre cordis ventriculo post mortem
ampliori.

Altorf. 1767. 4to.

(w) sam. AURIvILLIUs, De vaforum pulmonalium et cavi
tatum cordis inaequali amplitudine. Götting. I750. 4to
E 4
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lijk van volwassen menschen plaats heeft, af te
leiden.

$ 119, Het is door de werktuigen, waarvan wij
tot nu toe fpraaken, door tweeërlei bloedvaten na
melijk en het 'Hart , dat het bloed wordt bewogen
en omgevoerd. Welke de eigenlijke fnelheid van
die beweging in den gezonden mensch zij, kan
echter naauwelijks op eenigerhande wijze bepaald

worden.

Want niet alleen verschilt ook hier in

den eenen mensch van den anderen, maar er is

behalve dit, een groot onderscheid ten opzigte
van verschillende ligchaamsdeelen enz.
Over het geheel fchijnt ook het bloed in de ade
ren eenigzints trager te vloeijen, dan in de flag
aderen, en wanneer het door grootere stammen
gedreven wordt, fneller, dan, wanneer het de

kleinste vaatjes doorloopt; fchoon fommige Na
tuurkundigen dit verschil van fnelheid, wel eens
te hoog - gerekend hebben.

-

Intusschen fteld men de middelbare fnelheid van

het bloed, dat in de groote flagader vloeid meest
al op 8 duimen voor elken polsslag, of op 5o voe-ten in eene minuut,

$ 12o. Men heeft beweerd, dat de roode bol
letjes van het bloed, langs den as der vaten Ioo

pen, en fneller, dan de overige bestanddeelen,
bewogen worden. Ik weet niet of dit op bepaalde
proefnemingen, dan alleen op aangenomene, ten
onregte op den bloedsomloop toe gepaste wetten
der waterloopkunde berust. Ik zeg, volgens ten
onregte toegepaste wetten; daar het in het alge
-

--

In een

V AN

HET

B L O ED,

73

,

meen dwaasheid is, de beweging van het bloed,
door de met levenskracht begaafde buizen van het
ligchaam, tot de, enkel werktuigkundige wetten,
naar welke het water in waterloopkundige werk
tuigen wordt voort gedreven, te willen terug bren
gen. - Mij ten minste is het nog niet gelukt, dit

voorregt. der bolletjes oogenschijnelijk te bemer
ken.

-

-

,

Met meerdere zekerheid ben ik overtuigd, dat

zij, in de overige bestanddeelen des bloeds zwem

mende, alleen voorwaards vloeijen, en niet om haar'
as draaijen. Over het geheel genomen echter is het
nog niet volkomen uitgemaakt, of aan het bloed,
behalve de voortgaande beweging, waar over wij
fpreken, nog eene andere eigen is, welke men den
naam van inwendige (motus intestinus) geeft; fchoon
het geen twijfel lijdt, dat de bestanddeelen des bloeds
fomtijds gefcheiden worden, wanneer zij, naaTImatC
van de verschillende ftrekking of verdeeling der

vaten, of van derzelver inmondingen, in verfchil
lende rigtingen worden voortgedreven.

$ 121. Eindelijk komen wij tot het onderzoek
der krachten, waarmede de werktuigen, welke het
bloed bevatten, ter beweging van hetzelve, zijn

toegerust. Voor eerst zullen wij die bepalen,
welke het hart zijn ingeplant , en buiten twijfel
voor de allervoornaamste, en verre de grootste
moeten gehouden worden; en dan overgaan tot

de krachten van een tweeden rang, welke wij
zullen zien, dat de werking van het hart waarlijk

in geene geringe mate
-

bevorderen.

E 5
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S 122. Dat de krachten van het hart niet juist
kunnen berekend worden, is ligt te

begrijpen

2

wanneer men bedenkt, dat noch de hoeveelheid
van het, bij elken polsflag, uitgeworpen b ed ,
noch de lengte, welke deze uitgeworpene golf door
loopt, noch de fnelheid, waar mede zij deze leng

te doorloopt, naauwkeurig vastgesteld, veel min
der de beletfelen
met zekerheid opgenoemd kun
fnen worden, welke wederom veel van de kracht
-

van het hart aftrekken.

w-

*

. - .

S 123. Echter kan men, door eene onderlinge
vergelijking van alles, wat men hier omtrend met

eenige zekerheid mag veronderstellen, eenigermate
de kracht van het hart waarderen. * Gesteld bij
Voorb, dat voor de middelbare hoeveelheid van

het bloed wordt aangenomen 10 ponden - 12o

oneen, het getal der polsslagen - 75 in eene mi
nuut, of 45oo in een uur, en de hoeveelheid van
het bloed, dat bij elke zamentrekking van de flink

ker hartekamer wordt uitgedreeven = 2 oncen ,
dan zal daar uit volgen, dat de geheele meenigte

bloed, in ieder uur 75 maal door het hart heen
ftroomd. '

Het geweld, waar mede dit doorstroomend bloed,
door de zamentrekking der fpiervezelen van het

hart wordt voortgedreven, mag men eenigzins op
fnaken uit het aanmerkelijk geweld, waarmede, en
de aanzienelijke hoogte, waartoe het bloed, uit
eene gewonde, groote, en in de nabijheid van

't hart gelegehe flagader, stootsgewijze uitspringt.
Zoo heb ik het bij voorb. uit de halsslagader van
een”
'

, VAN H et B 1 o EP.

75

een volwassenen, bij de eerste zamentrekkingen
van het hart, meer dan vijf voeten hoog, zien sprin
gen (*).
$ 124. Dat deze verwonderlijke, en zoo lang

hetzelve leeft, zoo volstandige en altijd blij
vende sterkte van het hart, het naast aan deszelfs
aanmerkelijke prikkelbaarheid ($ 41.) moet wor
den toegeschreven, is thans algemeen aangenomen.

Daar het bewezen is, dat het, vooral wat de
-

langdurigheid

(3) aangaat ($-

98.) hierin
2

alle
de

(x) De proeven van u A LE's, die het wegspringend bloed
in zeer lange glaze buizen, welke hij aan de slagaderen van

levende dieren vasthegte, wist optevangen, en dan de hoog
te van den bloedstroom mat, zijn, even als alle de proeven
van dien man, die tot diergelijke 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 berekening van HALE s neér; hij stel
de, dat het bloed uit de halsslagader van een mensch,
tot de hoogte van zeven en een halven voet rijst, voorts

rekende hij de oppervlakte van den flinker hartkamer =
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 voortge
dreven. - Zie Statical Esfays, Vol. II. p. 4o.
5733, 8vo.

Ed. Lond.
-

(y) Zoo heb ik bij voorb. (om van dit, in koud bloe
.'

-

di
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de andere fpierachtige deelen des ligchaams zeer
verre te boven gaat (z). * * * *
Dat de wanden der hartsholligheden zelve, door

het aanstroomend bloed geprikkeld, en genoopt
worden om zich zamen te trekken, blijkt uit de

beroemde proef van HALLE R , waar door hij
naar willekeur het voorregt eener langduriger be
weging, of aan het regter, of aan het linker ge

deelte van het hart kon geven ; door namelijk
den deelen der anderen zijde, eerst hunnen prik
kel, het bloed te onttrekken (a).
$ 125. Daar er ondertusfchen in de werking dier

fpieren,

welke den wil onderworpen zijn en den

zelven 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

dige amphibien en visschen altijd waargenomen, verschijn
fel niet te gewagen) nog onlangs in een hoenderei, dat vier
dagen bebroeid was, het hartje van het kuiken gedurende
twaalf volle uuren zien kloppen.

(2) FoNTANA, in zijne Ricerche fopra la Fiftca animale.
die over dit voorregt van het hart zeer fijn gehandelt heeft
wilde hetzelve te naauw bepalen, H AL LER antwoordde

hem in de Göttingfche gelehrter Anzeigen,

-

(a) voN HALLER, de motu cordis a ftimulo zato, in de
Commentar. fociet fcient. Gottingens, T. I.
G. E. REMUs, experim. circa circulat. fanguinis inftitu
ta. Gott. 1752. 4- pag. 14.

VA N HET
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die hulpmiddelen tot het volbrengen der beweging
des harte noodwendig zijn (b).
-

-

Dat

(b) Vergelijk over dezen letterkundigen twist RU D,
P o Rs T EN, Quaestiones felectae phyftologicae. - Lugd. Bat.
I774. 4to.

J. B. JAC. BEHRENfs, Disfertatio, qua demonfiratur cor
mervis carere. Mogunt. 1792.
En van den anderen kant JAC. MUNNIKs, Obfervationes
*

Yarii argumenti, Groningae 1805. 4.
LUCAE, l. c. pag. 37. Tab. II.

* *

- -

Het is vooral in de laatstverloopene jaren, dat men ver-/
fcheiden proeven op dieren genomen heeft , ten einde den
invloed der zenuwen op de beweging van het hart te be
paalen.

*

-

LE GALLors, die zich vooral hier mede heeft afgegeeven,

heeft uit zijne proeven de volgende besluiten afgeleid (Ex
per fur le principe de la vie. Paris 1812. 8.)
1°. Dat de omloop van het bloed bij dieren voortduurd,

wanneer men het hoofd afsnijd, en de bloedvaten spoedig
onderhouden worden;

H. , ...

.

.

.

.

2°. Dat de omloop van het bloed, na de verstooring van

het geheele ruggemerg, of slechts van het hals gedeelte van
het zelve, ophoudt. Tot op den 2oe dag na de geboorte
duurt de beweging meestijds nog voort, wanneer men flechts -

het lenden gedeelte verstoord, van dezen tijd af aan echter
houdt zij op, het zij dan dat het lenden-, borst-, of hals
gedeelte verstoordt wordt. Er blijft nog wel, eenigen tijd
na de verstooring van het ruggemerg, eenige beweeglijk

heid terug, deze is echter niet toereikende om den omloop
te onderhouden. Men kan derhalven, volgens het gevoe
en van LE GALLois, geene eigendommelijke prikkelbaar
-

&
-

heid

,

-

.
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: Dat de zenuwen eenèn vrij grooteren invloed

op

de werking van het hart hebben, bewijst eens
deels

heid in het hart aannemen, maar deszelfs werking hangt
alleen af van den invloed van het ruggemerg. Het is de
beweegelijkheid die, nog na de verstooring van het rugge

merg, in het hart overblijft, welke HALLER en zijne navol
gers verleid hebben, om te gelooven, dat het hart niet
onder den invloed staat van het zenuwgestel, maar dat zij

ne werkzaamheid in eene eigene kracht der spiervezelen,'
de prikkelbaarheid, gegrond was, die door de prikkeling
van het bloed alleen, zonder tusschenkomst der zenuwen,
wordt opgewekt,

Hoe veel bijval de proefnemingen van LE GArtois, en
zijne daaruit afgeleide gevolgtrekkingen ook gehad. heb
ben, zoo werden zij toch al spoedig, door de proefne
mingen van wILsoN PHILIPs (Phil. Transact. 18.15. P. 1.

p. 65. ft. en msckels Archiv, B-aapt 32e), die meer ten

voordaelan van het Len uitvielen, bestreeden. Volgens deze
bezit namelijk het hart, even als de overige spieren, eene
van het zenuwgestel onafhankelijke opwekbaarheid , de
hersenen, en het ruggemerg echter kunnen op deze deelen.

inwerken. De verhouding tusschen spier- en zenuwstelsel
komt overeen met die, welke tusschen het fenforieele en
het overige zenuwstelsel plaats heeft. Even als deze onaf-,
hankelijk van gene bestaat, zoo bestaat ook het spierstelsel.
ondfhankelijk van het zenuwstelsel; even echter als het

ove

rige zenuwstelsel aan het femforieele onderworpen is,

zoo

is ook fpier en hart onderworpen aan het zenuwstelsel.

-

t NAssR, (Unterfuch. zur Lebensnaturlehre und zur Heil
kunde, 1818. 8.) heeft door herhaaling der proeven aan,

dieren, getracht, de tegenspraak tusschen de inzigten van
LE GALLois en PHILIPs te vereffenen, en is tot de stelling
ge
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deels de gesteldheid der hartezenuwen, anderdeels

de groote zamenstemming van het hart met meest
\ e'-

al

:agt, dat het hart een eigen leven bezit , en een

dat he
van het ruggemerg ontfangt, en dat deze beiden voor
waarden noodzakelijk zijn , om

den omloop

tot

ftand te brengen; dat derhalven het hart noch geheel als
afhankelijk, noch geheel als onafhankelijk van het rugge
merg kan beschouwd worden,
b :: - ,
e Bedrieg ik mij niet , dan fchijnt men uit de gedagte
proefnemingen, het volgende te mogen afleiden. De levens

kracht of levenswerkzaamheid van het hart, is in het al
gemeen van eenen eigendommelijken aard, even als die,

welke wij in alle de spieren waarneemen, en sints HALLER .
met den naam van prikkelbaarheid bestempelen.

Bij de

nederige diersoorten, waarbij men geene duidelijk gevorm
de zenuwen kan ontdekken, vertoont zich wel eene der
gelijke werking, ware spier-prikkelbaarheid echter OQtmoet
men eerst bij hun, waar het aanzijn van zenuwen duidelijk

bespeurd wordt, en daar is zij aan het te gelijktijdig voor
handen zijn van vaten , zenuwen en van de menging en

vorming van spiervezelen op het naauwste verbonden. Wij
kunnen dus deze bijzondere kracht slechts als een gevolg,
van de zamenwerking van deze algemeen verbreide deelen,
en van hunne wijziging, in de vorming der spiervezelen,
aanzien. Alle de proeven die men, omtrent de beweging
van het hart , afgescheiden van het ruggemerg, genomen,

heeft, bewijzen slechts dat zich het zelve, zonder den,

inyloed van deze deelen, nog eenigen tijd kan bewegen,
maar wederleggen geenszints de stelling, dat vaten, bloed,

en zenuwen, te zamen moeten werken , om de beweging

van het hart voort te brengen: want nog nimmer is men,
in staat geweest, het harts, volkomen van zijne zenuwen,
zzzº

Qlt
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alle de werkingen van het menfchelijken ligchaam,
hoe verfchillend die dan ook zijn mogen. Als een
blijk hier van, zij het genoeg, om niet wijtloopig
te worden, de oogenblikkelijke zamenstemming
van het hart met alle de hartstochten, zelfs in den

gezondsten mensch (c), en met de eerste wegen,
1n

ontdaan, aan proefnemingen te onderwerpen; en dit za-,
menwerken schijnt dan ook de voorwaarde tot de spier

werking uit te maken. Het hart voert dus, in zoo verre

alle deze voorwaarden ter opwekking zijner beweging
in hem liggen, zijn eigen leven. Trouwens even als in
volkomen dieren

alles

aan

den invloed van

de herfe

nen en het ruggemerg onderworpen wordt, zoo is dit ook
het geval met het hart. Hoe volkomener het dier is, des
te fneller houdt de beweging van het hart op, wanneer

zijne zenuwen van het ruggenmerg gescheiden worden; het
is daarom noodzakelijk, dat bij deze inwendige beweging
van het hart nog den invloed van het ruggemerg komt,
zal be beweging voortdurend onderhouden worden. Dat

overigens het hart zich , tegen de inwerking van de her
fenen en het ruggemerg, anders verhoud dan de fpieren,
welke aan den wil onderworpen

zijn ,

moet aan den oor

fprong zijner zenuwen uit de ganglia, aan hunnen eige
men loop en maakfel , die zich reeds door de eigendom
melijke weekheid duidelijk genoeg doet kennen, en ein

delijk ook aan de eigene menging en kracht van de spier
vezelen vau het hart zelve, waar in de inwerking van het
bloed de overhand fchijnt te hebben, boven den invloed

der zenuwen, worden toegeschreven.
v. H.
(c) Hoe veel te meer, daar, waar het hart door eene
plaatselijke ziekte is aangedaan, verg, bij voorb. c. H.

PARRY, Inquiry into the fymptoms and caufes of the
-

/

SYN•

$#
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in verscheidene foorten van ongesteldheden, op te
taOemen.

Dat echter ook het bloed veel toebrengt om de
prikkelbaarheid van het hart op te wekken, en als
het ware aan te wakkeren, schijnt het toestel bloed
vaten, waarvan deszelfs vleesch zoo voorzien is,
te bewijzen.

Ondertusschen is het zeer waarschijnelijk, dat

het gewigt der zenuwen, in het oogpunt, waarin
wij het thans beschouwen, grooter is in de zooge

noemde vrijwillige spieren; maar daar en tegen
het vermogen van de bloedstroom door middel der
vaten, die aan het hart eigen zijn, grooter tot
onderhouding der beweging van dit wonderlijk in
gewand.
$ 126. Maar behalve de tot nog toe opgenoem
de krachten van het hart, bezit het nog eene an

dere werktuigelijke kracht, welke van deszelfs

maakfel afhangt, en ook van niet weinig gewigt

in de onophoudelijke herhaling van den bloedsom
loop schijnt te wezen Zoodra namelijk het bloed,

door de zamentrekking der holligheden, uit het
hart is uitgedreven, moet er eene ledige ruimte ge
boren worden, waar in, volgens eene bekende wet
der afleiding, het naburig bloed genoodzaakt is te
vloeijen; en daar de klapvliezen de terugvloeijing
der eens voortgedrevene bloedgolf beletten, blijft
GT

sYNcoPE ANGINosA, commonly called ANGINA PECToRis.
Bath. 1799. 8vo. p. 114.
-

-

-

-

-

F
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er niets overig, dan dat de holligheden het uit
de aders aangevoerde bloed, als het ware, inflor

pen en inzwelgen (d).
$ 127. Thans moeten wij tot het onderzoek over

gaan, van die krachten, welke behalve het hart,
den

-

(d) ANDR. wILsoN's, -Inquiry into the moving powers
employed in the circulation of the blood, Lond. 1774. 8vo.

pag. 35. fcl.

-

En JAM. CARSON. Inquiry

into

the caufes of the

motion

of the blood. ib. 1815. 8.

-

Dr. zUGENBüHLER die vooral door deze werktuiglijke

kracht den omloop van het bloed heeft trachten te verkla
ren , laat zich hier omtrent op de volgenden wijze uit:
,, Zeker is het, zegt hij, dat in een hermetisch gefloten

vat, wanneer zijne wanden tegen elkander gedrukt, en dan
weder geopent worden, eene luchtledige ruimte ontstaat,

verondersteld dat de daar in bevatte vloeistof ls uitgedrukt
geworden; zulk een vat nu is het hart. Wannneer
zwanden van de eene kamer zamengedrukt, en
-

:

daar door
bloed uitgeput wordt, zoo ontslaat bij de daarop volgende
et

uitzetting eene luchtledige ruimte. Daar echter ieder be
werktuigd ligchaam het welk met een bloedvaatstelsel
voorzien is, als een zacht ligchaam te beschouwen is, zoo

drukt de dampkringslucht die hetzelve omgeeft, volgens
de wetten van de drukking der vloeistoffen het naast leg
gend bloed met geweld in de beginnende luchtledige ruim
te. ” Het behoeft wel gene herinnering dat deze theorie,
hoe zinrijk ook uitgedacht, veel te onzijdig is, om als

waar te kunnen worden aangenomen, ook is zij door c. G.

caRus op eenen voldoende wijze wederlegd geworden. Zie
MECKEL's Archiv. fur die

Phyftologie, B. IV. p. 413. Kl,
v. H.
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den overigen werktuigen van den bloedsomloop,
ter bevordering van deze beweging, zijn ingeplant.

Het bestaan van dusdanige krachten, die men hulp
krachten kan noemen, en die de werking van het
hart of verligten , of fofn wijlen geheel kunnen
vergoeden, wordt door meer dan een grond bewe
zen. Hiertoe behoort bij voorb. de beweging des
bloeds in zulke deelen, tot welke de krachten
van het hart naauwelijks of geheel niet kunnen

doordringen: zoo als die welke wij in het aderlijk
vaatgestel van den lever, en in de moederkoek

waarnemen, om nu niet te gewagen van vruch
ten, zonder fpoor van een hart geboren, (e).
$ 128. En wel voornamelijk schijnt hiertoe de
werking der flagaderen te behoren, en derzelver
vermogen in het bevorderen van den bloedsomloop

niet gering te zijn ; hoe zeer ook de oorzaak waar
door, en de wijze waarop zij werken, niet dui

delijk kunnen bewezen worden. Vooreerst toch
weet ieder, dat de slagaderen van een eigenaar
dige, als het ware spierachtigen rok , S. 88.) voor

zien zijn: daarbij is derzelver prikkelbaarheid door
meenigvuldige proefnemingen bewezen (f); en
-- , .

.

. . .

-

ein

(e) cAR. weRN. cURtius, De monfiro humano cum in
fante gemelto, L. B: 1762, 4to. p. 39.

-

GU. coo ER, in de Phil. Transactions, Vol. LVV, p. 31ë,

maar boven al FR, TEDEMANN , Anatomie der koffiesen
Misfgeburten. Landshut. 1813.-fol. p. 76 ft.
(f) GUALT, VERscaUIR- De arteriarum er venarum vt
-

F 2

-

irri
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eindelijk fchijnt ook de gesteldheid der zachte ze
nuwen, afkomende van de groote medelijdende
zenuw, welke, voornamelijk in den onderbuik,
de aanzienlijkfte flagaderlijke takken, even als een

net, omvangen (g), voor het gewigt van deze

deelen, in het bevorderen van den bloedsomloop, .
te fpreeken (h).

$ 129. Het is bekend dat ook de slagaderen klop
pen en wel sterk kloppen ; zoo dat bij voorb. de
klopping van den waaiflagader, wanneer wij het

eene been op de knie van het andere leggen,
niet alleen het been zelf, maar nog een veel groo
ter gewigt met hetzelve kan doen opfpringen. Ja
zelfs kent men hun reeds van overlang, zoo wel
-

eCne

.

N-

- -

irritabili: ejusque in vafis excesfu: et in de oriunda fan
guinis directione abnormi. Groning. 1766. 4to.
zoob

Rich. DENNIsoN, Dis/ arterias omnesset venarum parten
irritabilitate praeditas esfe. Edinb. 1775. 8vo.
CAR. KRAMP, De vi vitali arteriarum. Argent. 1785. 8vo.

(g) Zie bijvoorb..in wALTER's, Platen van de borst-, en
buikszenuwen, de regter lever flagader. Tab. II. O Tab.
III. l. -) de milt flagader, Tab. II. P. Tab. III. m Tab.
IV. o de bovenste darmfcheil flagader. Tab. II. Q. Tab.
III. f - de onderste darmfcheil flagader, Tab. II. T. en meer andere.

Vergelijk soEMMERRING, de corp. human fabrica. Tab.
IV. pag. 362. ,,

(h) HALLER, De nervorum in arterias imperio, Gött
1744 4to. - LUCAE l. c. - HoME, in de Philof.

1814- en in MECKEL's Archiv. B. 3. pag. 139.
*- - - -

Tranfact.
2
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eene vernaauwing door zamentrekking, als eene

uitzetting door ontspanning toe, welke men zegt
beurtelings te gefchieden en met het hart over een
te ftemmen.

'-

-

Niet tegenstaande men gemeenelijk gelooft, dat
dit laatste op het bloot getuigenis der zintuigen
zelven gegrond is, zoo is het echter nog aan veler

hande zwarigheden onderhevig (t), vooral, wan
neer het op de vraag aankomt, of het kloppen,
thetwelk de vinger bij het onderzoek gewaar wordt,
aan eene eigene kracht der flagaderen, dan alleen
aan den drang van het hart moet worden toege

fchreven, zoo dat de beweging van de slagader
alleen van het geweld afhangt, waarmede het
bloed in de grooten flagader gestuurt wordt, en
derzelver wanden uitzet.

'

-

$ 130. Alles wel overwogen zijnde, fchijnt de
zaak hier op neer te komen: dat de uitzetting der
-flagader, waarover wij thans fpreeken, in de daad
aan de zijdelijkfche drukking, van het met geweld
in haar stroomend bloed, moet worden toegeschre

ven, waar door namelijk hare rokken uiteengezet
worden, die echter ogenblikkelijk daarna, door
hunne veerkracht, weer tot hunne voorige en na
' s

-

tullit

G) TH. RiRRLAND, Inquiry into the prefent State of
medical Surgery, Lond. 1783. 8vo. Vol. I. p. 306. fq. "
vooral echter C. H. PARRY, experimental Inquiry into
the arterial pulfe. , Lond. 1816. 8. waar van eene hoog
duitsche vertaling te Hannover 1817, 8, verschenen is,
F 3

r
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tuurlijke dikte inkrimpen. Ook moet men, aan den
zelfden aandrang van het bloed, de zijdelingfche

beweging van den as dier vaten toeschrijven, welke
men fomtijds in grootere flagaderen, wanneer zij
in flangsgewijze kronkelingen voortloopen, en aan
een los celwijsweeffel gehecht zijn, waarneemt,
Daar en tegen ben ik van gevoelen, dat in den
gezonden toestand, naauwelijks eene ware zamen
trekking, of eene grootere vermaauwing, dan tot

de natuurlijke dikte, in de slagaderen plaats heeft;
zoo lang namelijk het hart in staat is, op eene vol
doende wijze, zijne verrigtiogen te volvoeren; wel

echter wanneer zij, door eenen plaatselijken prik
kel, tegennatuurlijk worden aangedaan, waar door
fomwijlen de pols, in verschillende flagaders van den

zelfden lijder, zich op denzelfden tijd verschillend
voordoet; of ook wel wanneer het hart zelve ont
breekt, enz.
-

S 131. Daar voorts fommige

uitnemende na

tuurkundigen, Voornamelijk w HY T T (k), over
tuigd waren, dat de kracht, welke het hart uit •
oefent. zich niet tot de bloedvaten van het klein

fte foort, te weten, tot de uiteindens der flaga
ders, en de worteltjes der aderen konde uitftrek
ken,

(k) Men raadplege deszelfs Phyftological Esfays containing an enquiry into the cauffes, which promote the cir
sulation of the fluids in the very fmall vesfels of animals,

ed. Edenb. 1761. 12 - H. v. D. Bosch, ueber das Mus

kelvermogen der Hautgefas/gen. Munch. 1786. 8.
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ken; hebben zij de voortdrijving van het bloed, in
dat gedeelte van het vaatgestel, aan eene trillende
of flingerende beweging der kleinste vaatjes, waar

door het daar in bevatten vocht wordt voortge

ftuwd, toegeschreven. Ook hebben zij zich van
deze zelfde beweging, met een vrij gelukkig ge
volg, ter verklaring van den aard der ontsteeking,
enz. bedient,

*

*

)

,

En in de daad zijn er verscheide verschijnselen,

zoo wel in den gezonden toestand, waarvan bij

de dierlijke warmte zal gesproken worden, als in
den zieken staat, welke men bij krampen, voor
namelijk van koortsachtigen aard bemerkt, die

zulk eene trillende beweging schijnen te bewijzen;
hoe zeer dan ook het gewapend oog dezelve bij
ontledingen van levende dieren niet kan gewaar

worden.
-

-

S 132. Nu blijft er nog overig, de hulpmiddelen

natevorfchen, welke de aderen (de uiterste wortel

tjes uitgezonderd) bezitten,

om het bloed eindelijk

weer naar het hart te rug te voeren. En deze
fchijnen bij den eersten opslag een veel geringer

werkdadig (!) vermogen te bezitten, dan de ove
- -

ri

-

(l) Het geen gewoonlijk, schoon ten onregte aderlijke
pols genoemd, en bij de opening van levende dieren, of bij
fommige ziekelijke aandoeningen of hevige inspanningen,

waargenomen wordt, beantwoord niet aan de kloppingen van
het hart, maar aan de ademhaling, daar bij

F4

-

-

aerke
-

en te

lang.
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. rigen deelen van het bloedvatengestel; ja zelfs schijnt
men de terugvloeijing naar het hart, van het in
haar bevatte bloed, het meest aan den aandrang

van het onophoudelijk toevloeijend flagaderlijk bloed,
en aan de inrigting der klapvliezen, waardoor het

terugvloeijen belet wordt, te moeten toefchrijven;
welke invloed dezer klapvliezen, op de bevorde

ring van den bloedsomloop, de stilstand van bloed
in de verstoppingen bewijzen, welke in dat geheel

aderlijk vaatgestel van den onderbuik, hetwelk gee
ne klapvliezen heeft, zoo gemeen zijn. (m)
In weerwil van dit alles, is het echter om meer
dan eene reden waarfchijnelijk, dat ook de ftammen

ook aderlijke vaten met hunne levenskrachten be
gaafd zijn (n); waarvan ons de aderen van de le
ver, en van dat gedeelte der moederkoek , het
welk aan de baarmoeder gehegt is, (S 127 ) als

ook de proefnemingen, op levende dieren geno
men, een bewijs opleveren.

Dat ook de uiterste

ftammen der aderen zeer zeker eenen fpierachtigen

rok hebben, is reeds boven (S 95.) door ons

- aangemerkt.

-

-

-

$ 133.

lang aangehoude uitademingen en de daar door belette terug
vloed van het bloed tot de longen, de halsader tot aan de
hersenen, de ondersleutelbeensader tot aan de hoofdader,
en de holleader tot aan de dijeaderen opzwelt.
-

(m) G. E. STAHL, de vena portae porta malorum, Ha
1e, 1698. 4.
(n) LISTER,de thumoribus, p. 25.
b-

-

,

-
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S 133. Dit zijn dan de voornaamste krachten,
waardoor het bloed wordt voortgedreven, en wel
ke van de levenskracht en het maakfel der vaten

zelven , die het bevatten afhangen (o). Want
wat zwaarte-, of aantrekkings-, of andere krach

ten, welke aan allen de ligchamen eigen zijn,

op

hetzelve uitwerken, laat ik nu daar. Voorts zul
len alle verdere hulpmiddelen, welke bij den ge
boren mensch, andere ligchaamswerkingcn , bij
voorb. ademhaling, beweging der fpieren enz.,
hier toe nog aanbrengen, bij de behandeling dier

werkingen zelve, ter zijner plaatse van zelve dui
delijk worden. -

(o) Behalven deze krachten schijnt ook de in het bloed
zelve aanwezige voortstuwingskracht, waarop KIELMEYER,
opmerkzaam gemaakt heeft, een groot aandeel aan de be

weging van het bloed te hebben, ten minsten schijnt dit de
beweging van het bloed in de nog tedere vrucht, voor
dat nog de vaten gevormt zijn, en de beweging der fap

pen in de planten, waar van de fnelheid met de krachte
van het celwijsweeffel, waar aan men haar toeschrijft, ge
noegzaam in geene evenredigheid schijnt te staan, te be
- v
wijzen,
W. He
-

w
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D. longen (p) die ,

zoo door naburige

ligging als onderling verband van werking, naauw
met het hart zamenhangen, zijn twee ingewan

den, welke in den mensch, na de geboorte, wel
groot, maar zeer ligt zijn naar mate van hunne
uitgebreidheid, zoo dat zij op het water blijven
drijven; en uit een fponsachtig, ja zelfs als het
Ware fchuimachtig, doch tevens zeer taai en veer

krachtig (q) parenchijma zijn zaamgesteid (r).

$ 135. De longen vervullen beide de borsthol
ten , en zijn in aanraking met de borstvliezen,
naar welke, en naar de overige, in de borrtholte
bevatte deelen, zij zich even als naar een vorm

voegen en fchikken.

J

S 136. Zij hangen, als het ware, aan de lucht

:

gemeenelijk aspera arteria genaamd, welke,

behalven uit een en inwendigen , met flijm befmeer

(p) soennenring und ReissEisEN ueber die Structur, die
Verrichtung und den Gebrauch der Lungen, zwey Preis
fchriften, Berlin 1808. 8.
-

-, -

(a) Jac. cARsoN on the Elasticity of the longs in de
Philof. Transact. a. 1820, p. 29.
Vergelijk ook C. E. DE WELZIEN, de pulmonum autener
gia &c. Dorpor. 1819. 8.
(r) Over alle de werktuigen, die tot de ademhaling dienen,
kan men na zien C. J. vAN DEN Bosch, anatomia fystematis
w

respirationi infervientis pathologica, Haarlem 1801, 4, p.
I-44
----
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den, en eenen daarop volgenden zenuwachtigen
en zeer gevoeligen rok, nog uit eeren fpierach
tigen bestaat, welke den zenuwachtigen omvangt,
en , behalve aan den achterkant, door een on
bepaald getal fikkelvormige, kraakbeenige boog
jes van een gescheiden wordt.
S '37. Deze luchtpijp wordt, na tot in de borst
holte te zijn doorgedrongen, in twee longe pijpen
gefplist, die weder op hunne beurt, naarmaten
zij in de longe kwabben en derzelver kwabbetjes
doordringen, door herhaalde verdeelingen in tak
ken , deze wederom in kleinder takjes overgaan,

waar bij tevens zoo wel de kraakbenige ringen,
als de fpierachtige rok verdwijnen, tot dat einde
lijk de takjes, aan hun uiteinde, in die celletjes
doodloopen , welke , daar zij bij de ademhaling
de lucht beurtelings opnemen en weder ontlas
ten , het grootste en voornaamste gedeelte der
longen uitmaken.
-

S 138. De gedaante en grootte (s) van deze
luchtcelletjes, schijnt in allen niet gelijk te zijn.
De gedaante is over het algemeen veelhoekig. De

grootte kan, wat de oppervlakte (t) aangaat, naauw
ijks bepaald worden, wat echter den inhoud be

treft, deze zal, in een volwassen man, die sterk
%

inä

(s) KEIL, zijn weelderig wiskundig vernuft botvierende,
kende, aan beide de longen, meer dan 1744,ooo,ooo. cel
letjes toe.
(t) Even grootsprakig bepaalde LIEBERKUHN, de oppers

vlakte van de luchtcelletjes op 1500 vierkante voeten.
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inädemt, op ongeveer 120 teerling duimen nederko

men (u). Immers komt de aanmerkelijke groot
te , waar toe de opgeblazen longen, wanneer
de borst geopend is, kunnen worden uitgezet,
hier niet in aanmerking.

S 139. Deze luchtcelletjes worden omringd en

onderling vereenigd, door het algemeen verspreid
flijmweeffel, dat, zoo als bekend is, den gemeen
fchappelijken band van alle de ligchaamsdeelen
uitmaakt.

Dit flijmweeffel moet men echter wel

van de longecelletjes onderscheiden. In gezonde
en verfche menfchen- longen, heb ik deze lucht
:

celletjes zoo duidelijk en van elkander gefcheiden
gezien, dat de lucht, die in een fijn takje van de long
pijpen werdt ingeblazen, alleen eene eenige streek
Van

--(u) De fchrijvers wijken, in de opgave van de hoeveel

heid der bij elke ademtocht opgenomene lucht, aanmerkelijk

van elkander af.

BoRELLI stelt dit op 2o. GoodwiJN, op

14. MENZIEs met JURIN op 4o teerling duimen, volgens de
proefnemingen van sEGUIN en LAvoISIER verschilt zij van 16

tot 13o teerling duimen. DAVIJ kon, wanneer hij de longen
vooraf, door sterk uitademen, zoo veel mogelijk van lucht

bevrijd had, in eene ademtocht, bij eene warmte van
60°. F. 141. teerling duimen lucht inademen. Bij de natuur,

lijke ademhaling was de middelbare hoeveelheid uit 20 proe
ven, 16 teerling duimen lucht, welke hij bij iederen ademtocht,
inhaalde. Men ziet dat dit refultaat tamelijk naauwkeurig
met de proeven van SEGUIN en LAvoISIER overeenstemd, doch

aanmerkelijk van de opgave van JURIN en MENzIEs afwijkt,
-

-

L

-

V• Ht

-
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van celletjes opligte, zonder daar uit ooit in de
naburige celletjes, of in het algemeen, tusschen
hun inliggend celwijsweeffel door te dringen. Zijn
echter de luchtcelletjes, door sterker te blazen, ge
brooken en met het omringend flijmweefzel in een
gevloeid, dan breid zich ook de lucht gemakkelijk
verder uit, en de long fchijnt in zijn geheel te wor
den opgeblazen.

-

-

5

- -

$ 14o. Door dit zelfde zeer teder flijmweefzel,
dat de tusschenruimte tusschen de luchtcelletjes op

vuld, loopt een oneindig getal slagaderlijke en ader
lijke bloedvaten, afkomende van de longslagader,

[Plaat I. f. g. h.] en van de vier longaderen [Plaat
I. i.], wier takken de takken van de luchtpijp verge
zellen, (v) en eindelijk, na eene zoo veelvuldige

verdeeling, in een oneindig getal van netvormige
inmondingen, welke van de allergrootste fijnheid
zijn, uitloopen. Deze voorzeker allerfraaist zaam

gestelde netjes, die van alle kanten in dit celwijs
weeffel doordringen, omvatten de luchtcelletjes
zoo naauw, dat de aanmerkelijke hoeveelheid bloed,

die onophoudelijk door deze vaatjes stroomd, niet
dan door zeer dunne vliesjes (waar van de dikte

volgens HAL es naauwelijks het duizendste gedeelte
van eene duim zoude uitmaken) van de buitenlucht
gescheiden is.
$ 141. Even als wij boven (S 139.) gezien heb
-

& V er
---- --

•- -- --

-

- - -

------

ben,

»
|

(*)

- - 25 tºt zº'n zes -

* (v) EUSTACHII Tab. XXVII. fig. 13.

+ 2-0 - -

("
-

2.
v-v .

-
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ben, dat elke tak der longpijp als het ware aan eene

éigene tros van luchtcelletjes gehegt is, zoo schijnt
ook aan elke tros of elk kwabbetje een bijzonder

bloedvaatgestel eigen te zijn, waar van de takjes
wel onderling netsgewijs worden vereenigd, maar

bijnaar geene vereeniging door

inmonding met
de vaatjes der overige kwabben fchijnen te hebben.

Dit leeren, zoo ik mij niet bedrieg, zoo wel de

waarnemingen, met het microscoop, op de longen van
levende kikvorschen en slangen genomen, als de

menschen longen, já
zelfs de ziekelijke verschijnselen, die wij bij de etter

zeer fijne opfpuitingen van

zakken en andere plaatselijke gebreken der longen,
waarnemen. - - - -

I

$ 142: Eindelijk moeten wij nog

-

gewag maken

van het toestel watervaten (w) , waarmede het alge
ineen omkleedfel der longen, even als een net door
weven is, en waartoe de talrijke watervaats of
zaaingerolde klieren (w) behooren , die men van na
burige klieren van een ander foort, welke mening
pijpsklieren noemt, en met een afschijdend blaasje
en ontlastbuisje voorzien, tot de korrelige klieren
behooren, wel moet onderscheiden /y).
-

$ 143. De borstholte, waarin de longen bevatheeft
zijn,
:

'

s -

,

* *

*

*

* (*) MascaoNI, Historia vaforum lymphaticorum Tab. xx.
(x) Ibid Tab. XXI.

G) ze roaral in de man, de raad, des fe, de- Paris,
- --

178o,

*---

--

93

EN BERzetvelt NUT.

heeft eenen beenigen en kraakbeenigen grondslag,
die in gedaante eenigfints met eene kooi ofBijenkorf
over een koffit. Deze grondslag is, over het geheel
genomen, wel vrij hecht en stevig, zoo mochtans,
dat de meeste deelen, min of meer medegevende,

hier door tot de beweegingen, welke de ademhaling
vördert, geschikt worden (z).
. - . fº-J

Dit geld vooral van de zes paar ware ribben welke
op de eerste volgen, en beweegbaarder zijn, naar
mate zij lager geplaatst, of derzelver ligchamen en
de kraakbeenige aanhangsels, waardoor zij inet een
foort van onvolkomen geleding (Amphiarthrofts)

aan beide zijde van het borstbeen gehegt zijn, meer

der lengte -hebben
(a). *
- - - - f: ,， 3

* ** *

u

e: ' t

-

-

-

v L.

-

-

zº. 2

- - -

-

-

- -

S

İ

- -- - - - - -

-- ved 25 ---- - - -

- --

144
4

-

-

-

- - --

--- -- -

- - - ------3

(2) J. G. AMSTEIN, (praef oETINGER) de ufu et actio
me musculorum intercostalium.

Tubing 1769. 4.

* **

THEop. FRED. TRENDELENBURG, fil. defterni coftarumque in
refpiratione vera genuinaque motus ratione. Gott. 1779. 4.
BoRDENAvE en sABATIER, in de Mem, de l'Acad. des fc, de
Paris, 1778.

-

--

-

-

-

- -

(a) om behoorlijk over de meerdere of mindere beweeg
baarheid der ribben te oordeelen, is het, volgens het gevoe
len van MAGENDIE (Precis elémentaire de phyftologie, Par.

1817. T. 11. p. 27o.) niet genoeg, de beweging hunner
voorste uiteinden waar te nemen. want, zegt hij, van éene
ongelijke lengte zijnde, moet eëne geringe beweeging van
het gewricht, wanneer de rib lang is, zeer uitgestrekt fchij

nen, en integendeel eene groote beweging, in de geleeding
eener korte rib, wanneer
men alleen op het uiteinde iet,
sie. ---- ---- - - - - - - - - - - - 25
zeer gering
Hij
voorkomen.
wil daarom, dat men zich,
o
:: -5.
e-ld- ºf,

- -

- - - -

*

*y-,

-
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$ 144. Tusschen de randen der ribben legt eene
dubbele laag van tusfchen ribbige fpieren, die, hoe

wel zij door de rigting hunner vezelen van elkander
verschillen , nogthans in werking onderling over
eenkomen,

-

Aan de grondvlakte der borstholte, is, even als

een gewelf, het middenrif (b) uitgefpannen; eene
merkwaardige, en om met HALLER te spreeken,
na het hart de voornaamste fpier, waarvan het aan

deel in het werktuigelijken der Ademhaling, reeds
voorlang door den grooten GAL EN Us (c) door
Ont

de beweegbaarheid der ribben te onderzoeken, dezelve alle
van eene gelijke lengte voorsteld, en verzekert dat men dan

zal vinden, dat de beweegbaarheid van de eerste rib, veel
grooter is, dan die van de tweede, de beweegbaarheid van

de tweede, grooter dan die van de derde, en zoo vervolgens
tot de zevende.

Als rede hier van geeft hij op, dat de eerste rib aan des

zelfs hoofd maar eene gewrichts vlakte heeft, en ook maar
met eene wervel geleed is ; dat zij daarenboven geenen inwen
digen noch dwarfchen ribbeband bezit, en de achterste band,
van de geleding met het dwarfche uitsteeksel, horizontaal
zijnde, de opligting en daaling der rib niet kan verhinderen,
V.

H.

(b) HALLER, icon. anat. fasc. I. Tab. I.

B. s. ALBINI, Tab. Musculor. Tab. XIV. fig. 5. 6. 7.
J. G. RoEDERER, de arcubus tendineis musculor. prog.
1. Gott. 176o. 4.
sANToRINI, Tab. posth, X. fig. 1.

(c) De anatomicis adminiftrationibus L. vIIJ. c. 8. Dit

geheele boek is vol proefnemingen, de ademhaling betreft
fende.

-
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ongledingen van levende dieren bewezen, voorna

: van de middenrifts zenuw fchijnt af te han
gen (d)
Door eene tegengestelde, of antagonistische bewe
ging, wisfelt het middenrif meestal met de fpieren
van den onderbuik, voornamelijk met de beiderlei
fchuinfche en de overdwarfche af.

$ 145. Op deze wijze ingerigt, wordt de borst

holte beurtelings, bij elke inademing uitgezet, en bij
eene daar opvolgende uitademing in zijne engere
vorm herfteld,

’

-

En wel bij de inademing wordt hij, vooral naar de
zijde en benedenwaards, verruimd, door dien de
ligchamen der opgenoemde ribben ($ 143) opgeligt,
en derzelver onderste randen eenigsints naar buiten
gedraaid worden, terwijl tevens de boog, welke het
middenrift beschrijft, een weinig nedergedrukt en
platter wordt.

-

:

Dat ook het onderste gedeelte van het borstbeen
ter zelver tijd naar voren zou bewogen worden,
zoo als fommige voorgeeven, heb ik nimmer, bij de
geruste ademhaling van een gezond mensch, kun
nen bemerken.'

S 146. Het is deze beurtelingsche beweging der

borstholte, welke in een mensch, die gezond en
33Il
-

-i-

--

-1-4

--

&

(d) EPHR. KRUGER, de

vervo phrenico. Lipf. 1759. her
drukt in SANDIFoRT thefaur. T. III. wALTER, Tab. Nerv.
thorac. et abdominis, Tab. I. fig. 1. n. 1.
G
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aan zich t zelve is overgelaten, het geheele leven
door , van het uur der geboorte tot het
ogenblik des levens, voortduurt, ten einde de longen
zelve, door eene beurtelingfche afwisseling, onop
houdelijk, zouden worden uitgezet om de lucht te
verzwelgen, en wederzaamgedrukt, om dezelve te
lozen (e). Deze beurtelingfche werking der longen

::

ge

,

(e) Men heeft langen tijd getwist, of de longen eene
eigene bewegende kracht bezitten, dan of zij zich bij de

ademhaling alleen lijdelijk verhouden. Dit laatste gevoelen
werdt vooral door HALLER (Elem. Phyftol. T. III. p. 226.)
verdedigd. De volgende gronden echter bewegen mij het
eerste gevoelen als meer waarschijnelijk aan te nemen.
1. Latere ontleedkundige nasporingen hebben de vatbaar
heid der longen voor zelf beweging buiten allen twijfel
gesteld. REIssEISEN vooral, die het fpiervezelig maakfel der
longen onderzogt, en de kringvormige en langwerpige ve
zelen, van de takjes der longpijp tot in hunne fijnste ver

deeling gevolgt heeft, vond, dat zij in eene omgekeerde
rede met de kraakbeenstukjes toenemen, en zich veel verder
laten vervolgen. Wil men nu niet geheel willekeurig aan
nemen, dat dit spiervezelig maakfel aan de uiteinden dezer
takjes in eens ophoudt, het geen tegen alle analogie zou

strijden,

dan zeker moet men

toegeven, dat zelfs de uiter

fie einden der longpijpen, de zogenaamde luchtblaasjes of

luchtcelletjes der longen, dus de geheele longen in hunne
eigenlijke zelfstandigheid, prikkelbaar en voor beweging
vatbaar

zijn.

werkzaamheid der longen is ook daarom zeer
waarschijnelijk, wijl zij bij zulke dieren, waar de adem
2. De zelf

- - - -

-

- -

-

-

-
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geschied in een volwasschen mensch die in rust is,

ongeveer veertien malen in eene minuut, zoo dat
iedere ademhaling gelijk staat met vijf polsslagen.
$ 147 Immers kan de mensch, zoo min als alle
de

-

*, v
» -

haling van de beweging van andere, meer uitwendige dee
len, uit hoofde hunner geheele bewerktuiging, onmogelijk
kan afhangen, duidelijk wordt waargenomen: te weten bij
de reptilien, zoo als dit wALTER, (Phyftologie des Men

fchen, Landshut 1807. T. II. p. 116.) zeer goed heeft uit
eengezet.

Is het nu wel te denken dat een orgaan, wiens

bewegingsvermogen hier zelf nog aan den wil onderworpen
is, bij de hogere dieren en den mensch op eens, zonder alle
bewegingsvermogen, als het ware in eene bloote werkeloze

zak zou veranderd zijn.
3.

-

-

-

-

Er bestaan bovendien eene menigte proeven op levende

dieren genomen, vooral die van BREMoND, (Mem. de l'Acad.
des fc. de Paris, A". 1739. p. 333.) en HERIssANT (ibid.
A°. 1743. p. 69.) welke de eigene bewegende kracht der
longen bewijzen.

-

'-

-

Het is echter daarom wel niet te loochenen, dat de
longen van menfchen en zoogdieren, eene zekere mede
geevbaarheid hebben, waar door de overeenstemming, van
hunne bewegingen met die van de borstholte, zelfs op eene
mechanische wijze begunstigd wordt, en zij moeite hebben,
de drukking van de dampkingslucht te wederstaan; dan
deze medegeevbaarheid, die het gevolg is van het teder

en flap maakfel dezer ingewanden, verhinderd hun daarom
niet, aan de ademhalingsbeweging zelve deel te nemen, en die welligt, onder sommige omstandigheden, alleen en zon
der medehulp van andere deelen der borstholte, te vol
brengen.

A
w

v.

H.

-

G 2

- ---- --
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de overige warmbloedige dieren, deze ingeademde
lucht lang in houden , maar is genoodzaakt, die
na eene korte poos weder op te geven, en tegen
eenen nieuwen teug van dit levensvoedfel, zoo als

de lucht van oude tijden her heete (f), te verwis
felen; nademaal uit de dagelijksche ondervinding
bekend is, dat de ingeademde en in de longen be
vatte lucht, hoe zuiver zij ook geweest mag zijn,
binnen eenen korten tijd zulke aanmerkelijke veran

deringen ondergaat, dat zij daardoor geheel en al

besmet, en ten zij zij vernieuwt worde, voor eene
tweede inademing ongeschikt wordt (g).
$ 148. Nu is het dan de vraag, van wat aard
de

w

(f) Hoe overouwd de kennis der lucht als levensvoedfel
zij, kan reeds blijken uit het boek over de winden, dat
men aan HIPPocRATEs toeschrijft, en welks fchrijver drieder
lei voedsel voor het menfchelijk ligchaam vast stelt, de

spijs namelijk, de drank en de lucht; dit laatste echter
daarom als levens voedsel van de beide anderen onder

fcheid, wijl wij hetzelve, zonder levensgevaar, geen oogen
blik kunnen ontbeeren.

(g) Vergelijk de strijd van HARvEIJ, met den beroemdens
Sterrekundigen Jo. GRAEvER , over de noodzakelijke ver

nieuwing van het voedend vocht der lucht, in de Discrip
tion of the pyramids in Aegypt, pag. 1o1. fq. ed Lond.
1646. 4.
Zoo ook EDw. HALLEIJ, Discourfe concerning the means
of furnishing air at the bottem of the fea in any ordina
ry Depths in de philof. transactions Vol. XXIX. No. 349.

p. 492, fºl-

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

-
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deze veranderingen zijn, welke de ingeademde lucht

in de longen ondergaat; veranderingen, welke men
geenszints, zoo als wel eer, van ik weet niet welk
verlies aan veerkracht, maar van de ontleding der

zoogenoemde grondstoffen dezer vloeistof moet
afleiden (h).

De dampkrings lucht namelijk welke

wij inademen, is een bijzonder mengfel van zeer

ongelijk foortige bestanddeelen, nademaal zij (om
nu niet te fpreeken van zoo veele vreemde ligcha
men, bijvoorb. de geuren, veelerhande dampen,
behalven de waterdampen, en duizend andere din
gen, die altijd in de lucht zweeven) altijd meer of
min met waterdampen bezwangert, en nooit geheel
vrij is van electrische en magnetische stoffen, noch
ook van koolen zuur gas. Eindelijk al liet men dat
alles daar, dan nog blijft zij evenwel uit eene onge

lijke evenredigheid van tweeërlei bestanddeelenzaam
gesteld, te weten uit o,79 stikstof lucht of gas, en
o,21 zuurstof gas.
$ 149. In de eerste plaats is het bekend, dat bij
elke inademing, (waarvan men heeft waargenomen
dat den omvang, in verfchillende menfchen, van den

zelfden leeftijd en die even rustig ademhalen, aan.

merkelijk kan verschillen (i), behalven dat de hoe
veel

(h) FR. STRoMEIJER, Grundrisf. der theoretifchen Che
mie. P. II. p. 619.

(i) ABILDGAARD in het nordifchen Archiv fur Natur
kunde &c. T, 1, P. 1 et 11.
-
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veelheid stikstoflucht eenigfints verminderd wordt(k),
vooral de hoeveelheid zoogenaamde zuurstoflucht
voor het grootste gedeelte ontbonden, en met ko

lenzure of vaste lucht verwisseld wordt. Zoo dat,
wanneer de uitgeademde lucht op eene gefchikte
wijze m een klok is opgevangen, zij de vlam, of

de gloeijendekoolen, welke men erin dompeld, zeer
spoedig uitdooft, de kalk uit het kalkwater neer
ploft, foortelijk veel zwaarder is dan de dampkrings
lucht, en als zoodanige geenszints meer tot eene
nieuwe gezonde inademing kan dienen (l). Daar
Cil

-

n

v

(k) Zie na PRIESTLEIJ en anderen, vooral c. H. PFAFF, ib.
T. IV. P, II.

-

(l) Om te beproeven hoe lang een dier, in eene bepaalde
hoeveelheid dezer opgenoemde luchtfoorten, bij herhaling
kon inademen. voor dat zij voor hetzelve doodelijk wor

den, hield ik bijvoorb- drie honden, van gelijke grootte en
fterkte, gereed, waarvan ik de eerste eene blaas, die om
trent 2o teerling duimen zuurstof-lucht bevatte, door mid
del van een buisje aan den doorgesneden luchtpijp vast
bond.

Deze was na veertien minuten dood, - den twee.

den bond ik dienzelfden blaas aan, opgevuld met dampkrings
lucht, en deze stief tegen het einde der zesde minuut, den derden eindelijk bond ik den blaas vol verkoolftofzuur

de lucht, die door den voorgaanden hond was uitgeademd,
aan, en reeds na vier minuten had hij het leven afgelegd Deze zelfde verkoolftofzuurde lucht uit de blaas in een

geschikter vat gedaan, bood dezelfde verschijnselen aan, die
wij boven hebben aangevoerd. - Eene afbeelding en be
-

:- - ,
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enboven is ook de uitgeademde lucht met eene tamelij.
ke hoeveelheid waterdamp bezwangerd, welke in eene
koudere dampkringslucht, die niet meer dan 60°

op de schaal van FAR EN HE 1T teekent, in de ge
daante van waafem zichtbaar wordt (m).
S 15o. Ik aarfel geenfints, de hoeveelheid van het
-

koolstoffig beginfel, waar mede, zoo als men weet,
de uitgeademde lucht is bezwangerd, van het ader

lijk bloed, hetwelk de regter holligheid van het hart
naar de longen stuwt, af te leiden (n).

In later

tijden heeft men echter hier over getwist, of de
zuurstof, die bij de inademing wordt opgenomen,

alleen tot de vorming van koolstofzuur in de lucht
,

cel

.

fchrijving der werktuigen, waarvan ik mij bediene, om deze
proeven zorgvuldig te doen, heb ik gegeven in mijne
Medic. Biblioth vol. I. p. 174. fq. Tab. 1.

»

-

(m) J. A. DE LUc, Idées sur la météorologie, T. II. p.
67. I29.
De hoeveelheid van deze waterdamp die in

24 uren wordt

uitgeademt, is bij een volwasschen mensch, volgens MEN
zies 288o, volgens ABERNETHIJ 432e, volgens THOMsoN

9120, volgens HALEs 9792, en volgens LAvoISIER 13704
greinen. Dit uitgeademd water bevat een weinig dierelijke
ftof.

v.

-

H.

. (n) RoE. MENzIEs, de respiratione, Edenb. 179o. 8.

*

H. G. RoUPPE, over hetzelfde onderwerp, L. B. 1791. 4.

J. BosTock, Verfuch ueber das Athemholen, uebers, von
A. F. NoLDE, Erf. 1809. 8.

G 4
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celletjes besteed wordt (o), dan of het voor een ge
deelte, met het flagaderlijk bloed vermengd , door

deszelfs vaatgestel wordt rond gevoerd. Voor welk
laatst gevoelen, behalven de verschijnselen van bei
derlei bloed in het levend ligchaam (p), vergelee
ken met de veranderingen die zij ondergaan, wan
neer zij aan de werking van de reeds genoemde ver
fchillende foorten van lucht zijn blootgesteld ($ 13.),

nog eene menigte andere zeer gewigtige bewijzen
fchijnen te plijten (q),

-

$ 151.

-

(o) w. ALLEN en w, H. PEPIJs, in de philof. Transact.
a, 1808. p. 249 en 1809, p. 404.
Hoe zeer voor het overige, de hoeveelheid van de kolenzu
re lucht die wij uitademen, naar de verfchillende tijden van

den dag, en andere omstandigheden kan verschillen, leeren
de proefnemingen van w. PROUT in THOMsoN's annals of
phylofophy, Vol. II. p. 328.
(p) J. ANDR. scHERER, Beweis, das J. MAJow vor 1oo
Jahren den Grund zur antiphlogiftischen Chemie und Phyfio
-

-

logie gelegt hat. p. 1o4
EDM, GoodwiJN, connexion of Life with Respiration,
Lond. 1788. 8.
J. HUNTER, on the blood, p. 68. en pag. 157. der Duitsche
-

vertaling.
J. A. ALBERs, in de Beyträge zur Anat. undPhyftol. der

Thiere, P. I. p. 108.

(a) Nasse en J. F. Meckel, Archiv fur die Phyftol vol
II. p. 2eo. -

-

en G. wedEMEIJER, phyftologifche Unterfuchungen ueber
das Nervenfystem und die Respiration, Hanov. 1817. RA

F, 174

-
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$ 151. De gedurige en levenslang aanhoudende
verandering van deze onderscheidene bestanddeelen,
die in den mensch, na de geboorte, door middel van

de ademhaling, welke wij tot hiertoe hebben nage
vorscht, bewerkt wordt, gefchied in de vrucht,
zoo als wij naderhand zien zullen, op eene geheel
andere wijze, en wel door middel van de zwangere

baarmoeder, met de daar aan vastgehegte moeder
koek.

M-

-

Na dat echter het kind gebooren, en een op zich
zelf ftaand wezen geworden is, fchijnen de opho
ping van bloed in de groote flagader, door het flui
ten der navelstreng flagaderen; zoo ook het gevaar
van verstikking, door gebrek aan verwisseling van

verkoolstofd tegen verzuurstofd bloed, tot hiertoe
door middel van de moederkoek bewerkt; voorts

het gevoel van de nieuwe vloeistof, waarin de vrucht,
tot hiertoe een waterdier , wordt overgebragt ,

de geringere warmte graad, waaraan hij nu is bloot
gefteld, en meer andere voor hem geheel nieuwe
prikkels, aanleiding te geeven tot nieuwe ligchaams
bewegingen, en wel voornamelijk tot de uitzetting
der borstholte en tegelijk tot de eerste inademing.

De longen nu door deze eerste ademhaling uitge
zet zijnde, wordt voor het bloed, door dezelve,
eenen nieuwen weg gebaand, zoo dat het van de
navelstrengvaten terug gedreven en naar de borst
wordt henen geleid.

Daar ondertusschen de ingeademde lucht, door

de ontbindinding zijner bestanddeelen, waar van wij
gefproken hebben, schadelijk en der longen tot last
G 5

s
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wordt, fchrijf ik aan de eenvoudige geneeskrachten
der natuur de daarop volgende beweeging toe, waar
door die vergiftige stiklucht wederom uitgeademd,

en tegen eenen teug verfche lucht verwisseld wordt.
Dit alles fchijnt mij toe, vooral zoo men denkt
aan het groot gewigt der ademhaling ten opzigte
van den bloedsomloop , reeds door de algemeen

bekende Ho oK EN s E proef (r) bewezen, het be
roemd vraagftuk van HAR v EY (s) beter op te
lossen (t), dan dit door de meeste overige pogin
gen der natuurkundigen geschiedt is (u).
(r) Deze proefneming draagt dien naam, om dat RoB.
HooKE, dezelve zeer heeft opgeluisterd. Zie TH. sPRAT,
Hift. of the Royal Society, Lond. 1667. 4 p. 232. Zij was
echter reeds voor lang door vesALIUs genomen, en om hare

fraaiheid zeer aanbevolen, de Corp. Human. fabrica. p. 824.
(s) G. HARvEIJ, de circulat. fanguinis ad Jo. RIoLANUM,
p. 258. ed. glaszov. 1717- 12.
En vooral Exerc• de gener, animal. p. 263. ed. Lond,
1651. 4.
(t) THEoD. G. AUG. RoosE, ueber das Erfiicken meuge
borner Kinder, in zijne phyftologifche Unterfuchungen,
Brunsw. 1769. 8. J. D. HERHOLDT, de vita, in primis foe
tus humani, ejusque morte fub partu, Horn. 18o2. 8.
(u) P. J. DAOUSTENG, de respiratione , Lugd. 1743. 4.
p. 54-fd.
Rot. wHIJTT, on the vital and other involuntary motions
of animals, p. 222. ed. Edenb. 1758. 8.
-

-

-

-

N E GE N DE A F DE E L IN G.
OVER DE STEM EN DE SPRAAK,

W:

hebben het voornaamste werk der
ademhaling befchreven, en zullen bij eene andere
gelegenheid opgeven, wat zij tot de vermenging van
de chijl met het bloed, en op meer andere wijze tot
de geheele reeks van natuurlijke ligchaamswerkingen
toebrent. Tans zullen wij hare overige nuttigheden
nagaan, en wel in de eerste plaats de fiem (v),
welke den mensch na de geboorte eigen is, en uit
de longen voort komt, zoo als dit reeds voor lang
door AR Is To TE LE s is opgemerkt, daar hij zegt,
dat geene andere dieren dan die, welke door lon
gen ademhalen, geluid geven. Door de ftem ver
ftaan wij namentlijk dat geluid, hetwelk door middel
der uitgeademde lucht in het strottenhoofd, een
allerkeurigst werktuig, dat op de luchtpijp even als
$ 152.

*

een kroonwerk op een pijlaar geplaatst is, gemaakt

wordt (w).
$ 153. Dit werktuig bestaat namelijk uit veele,
in de gedaante van een doosje zaamvereenigde, kraak

n

beentjes (x), die, met een groot toestelfpieren (y)
VOOr

j

h:

(v) TH. JoUNG, en de Philofoph. Transact. a 18oo. P. I.
(w) J. M. BUscH, de mechanismo organi vocis, Groning
I77O. 4.

(x) soEMMERRING, icones organorum gustus et vocis,
Francf. 1808. Fol,

-

(y) B. s. ALBINI, Tab. museulor. Tab. X. fig. 1-15. Tab,
XI. fig. 45-48. Tab. XII. fig. 1-7.
k:

-

:
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voorzien, zoo wel gezamentlijk, als naar de ver
fcheidenheid der ftem, eenige derzelve in het bij
zonder, in beweging kunnen gebragt worden.

$ 154. Het voornaamste van alle de deelen, die
ter vorming van de ftem dienen, is intusfchen de
firot- of ftem-fpleet, eene vrij naauwe opening van
de luchtpijp, waar aan de strotklep aan den voor
kant, even als aangehangen, is vastgehegt. Het
lijdt toch geen twijfel dat de lucht, door de longen
uitgedreeven, geluid geeft, zoo dra zij op eene ge
fchikte wijze tegen de randen van deze fpleet aan
flaat.

$ 155. Men heeft echter daar over getwist, wel
ke de veranderingen zijn, die in de stemfpleet bij
de vorming der ftem voorvallen ? of zij namelijk
flechts beurtelings verwijderd en vernaauwd wordt?
zoo als dit na GAL EN Us, het gevoelen was van

D o DAR T; dan of veel eer van de fpanning en ont
fpanning zijner banden de verfcheidenheid der ftem
afhangt, zoo als dit FE R R E 1N beweerde.

Deze laatste vergeleek dus dit voornaamste werk
tuig van de stem met een fnaren-, de eerste, meer
met de natuur overeenkomstig, met een blaasin
ftrument (z).
Wan

(z) KRATzENSTEIN, hield de stemspleet met het strotten
hoofd voor eene foort van trommel, waar van het vlies
in tweeën gedeeld is. Zie zijn Tentamen de natura et

charactere fonorum litterarum vocalium, Petrop. 1781. 4.
In zekere opzichten zou ik haar liever vergelijken eene
met
f

-

-

:
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Wanneer men ondertusschen alles wel nagaat,
is het denkelijk, dat het strottenhoofd, bij de vorming
van de stem , tweederlei foort van veranderingen
ondergaat; daar de veranderingen welke de banden,

vooral die, welke van het fchildvormignaar hetfpleet
makend kraakbeen loopen (en de stemfnaren zijn van
FER REIN), in de stemfpleet veroorzaken, en de

daar van afhangende wijziging van de boezems of
holligheden van het strottenhoofd, zeker zeer veel
toebrengen om de stem groov of fcherper te ma
ken (a).
S 156. Dat ondertusschen alle mogelijke beweeg
baarheid der stemfpleet, door de talrijke fpieren,

die tot het strottenhoofd behooren, geregeld worden,

4i

bewijst eene zeer aardige proef, waar door men,
met de terugkeerende of doolende zenuw af te bin
den of door te fnijden, de stem der dieren of zachter
kan maken, of geheel kan doen ophouden (b).
$ 157.

LEBILLARDIERE
van het eiland Amboina, beschreven heeft in zijne Voyage

eene AEolus harp, voor al zulk eene, als
a la recherche de LA PÉRoUSE.

-

: (a) Proeven, te Gottingen in het werk gesteld, om dit

twijfelachtig punt op te helderen, kan men vinden in J.
c. RUNGE, Disf: de voce ejusque organis, L. B. 1753. 4.

(b) Men vergelijke over deze beroemde, het eerste door
GALENUs genomene, proef onder anderen w. coURTIN, en
de Philofoph. Transact. N°. 335.
MoRGAGN1, ep. anatom. XII. N°. 2o.

P. P. MoLINELLI, in de comment. inftitut Bonon, Tom. III.

J. HA1GHToN, in de Memoirs of the Medical Society of
London, T. III.

*-

*
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$ 157. Het fluiten heeft de mensch met de zang vo
gelen gemeen. Deze laatste bezitten hiertoe een dub
beld, of om naauwkeuriger te fpreken, een aan bei
de einden der luchtpijp verdeeld strottenhoofd; de
mensch daarentegen, hoe zeer slechts een ongedeeld

strottenhoofd bezittende, heeft echter door de ver
naauwing der lippen, zoo het mij voorkomt, deze
dieren leeren nabootfen (c).
S 158. De zang daarentegen; die uit de fpraak
en de harmonische buiging van de stem is zaamge
fteld, zou ik zeggen den mensch alleen eigen, en
het grootste voorregt zijner ftemwerktuigen te we
zen. Het fluiten toch is den vogelen aangeboren;

het uitspreeken van woorden kan zeer gemakkelijk
aan den vogelen, fomwijlen zelfs aan honden geleerd
worden; flechts van een of twee papegaaijen, vind
men opgeteekend, dat zij, hoewel niet dan met

veel moeite en onvolkomen, het zingen hebben lee
ren naarbootfen, terwijl daarentegen, naar mijne ge
dagte, geen volk zoo barbaardsch bestaat, bij wel
$ 159.
ke het zingen niet gemeen is (d).
(c) Dat het strottenhoofd over het geheel genomen
zeer buigzaam is, in het navolgen van de stem der voge
len, blijkt uit het voorbeeld van de allerwildste volkeren.

Zie bijvoorb. over de inwooners van nieuw Guinea in de
Zuidlanden ,

die men het land van Papous noemt, Nic.

wITSEN, Noord en Oost Tartaryen, tweede druk, Amft.

1705. I deel bladz. 165. En over de choktah's, een Noord
ADAIR, in zijne History of the
Amerikaansch
JAC. 309.
Volk,pag.
Amerikan Indians,
M

-

-

-

(d) Ten opzigte van de Aethiopiers, Groenlanders, in
WOOn
-
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S 159. De fpraak is eene bijzondere wijziging van
de stem, bestaande in de vorming van letteren, bij
de uitademing der lucht, het zij door de mond of
door de neusgaten, voornamelijk door behulp van
de tong, derzelver plaatsing en aanbotsing tegen
de naburige deelen, hoofdzakelijk tegen het ge
hemelte en de tanden en door middel van de ver
fchillende beweging der lippen (e).
Hier uit blijkt het onderfcheid tusfchen stem en

fpraak. De eerste toch wordt in het strottenhoofd
zelf gevormt; terwijl de laatste van de bijzondere
bewerktuiging der overige, door ons opgenoemde
organen, afhangt.
Daarentegen is de ftem den redeloozen dieren
met den mensch eigen, komt ook het pas geboo
-

-

ren wicht toe, en ontbreekt niet geheel bij die on

gelukkige kinderen, welke doof gebooren zijn. De

fpraak daarentegen volgt alleen de beschaving en

het gebruik der redelijke vermogens, en is dus niet
minder dan de rede zelve, als een bijzonder voor

regt alleen den mensch boven alle overige dieren
C1
*
t. *

woonders van canada, californien, kam/chatdalers

en an

dere, heb ik hier over de getuigenissen van geloofwaardi
ge reizigers bij de hand; zoo dat het mij ongerijmt voor

komt, het geen RoussEAU beweerde, dat namelijk het

zingen, den mensch van nature niet eigen zijn zou. Dictionn.
de Mufique. Vol. 1, p. & 17o. Geneve 1781. 12.
-

(e) RICH. PAYNE

-

-

-

-

n

KNIGHT's, Analytical esfay on the greeck

alphabet, Lond. 1791. 4. P. 3.

-

- - TTC: "--------

-

g:

-
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eigen. Het redeloos dier heeft genoeg aan de in

gefchapene drift, waar mede de natuur het toeruste,
maar de mensch, van deze en dergelijke middelen,
waar door hij zijn leven uit eigene krachten kon
onderhouden, ontbloot, wierd daarom het voor

regt van rede en fpraak gegeven, door middel van
welk hij, van den maatschappelijken band, waar toe

hij van natuure geschikt is, gebruik makende, in
ftaat is zijne denkbeelden door de fpraakwerktuigen

als het ware te beschaven, aan andere mede te dee
len en zijne begeerte te kennen te

geven.

$ 16o• Het werktuigelijke van de spraak en uit,
fpraak der letteren (f), is zoo ingewikkeld en
Voor een groot gedeelte zoo duister, dat zelfs de

verdeeling en rangschikking der letteren in onder
fcheidene klassen (g) aan geene geringe zwarighe
den onderworpen is.
Des
-

GD Mercur AB HELMoNT, alphabeti vero naturalis he.
braici dilineatio, Salzbac. 1657. 12.

JoACH- JUNGII, doxoscopiae phyftcae minores, (1662.) 4.

Append. fect. 1. P. II. fol. Gg. II. 3.

J° wauves, grammatica linquae Anglicanae, cui praefst.
**r de loquela, f: fonorum omnium loquelarium formatione
tract grammatico-phyftcus, Lond. 1765. 8.
G• E• E. HoRz, de formatione loquelae, Tubing 1781. 4.
(g) K. G. ANToN, ueber Sprache in Ruckftcht auf Go
fchichte der Menschheit, Görlitz » I799. 8.

*** **wn, Temple of Nature, addit Notes, p. 112.
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Des niet te min fchijnt de verdeeling van AMMAN

(h) vrij wel met de natuur overeentekomen. Hij
verdeeld namelijk de letters in I. KLINKERs, II.
HALvE KLINKERs en III. MEDEKLINKERS

I. De KLINKE Rs (i) verdeeld hij in a) eenvoudige
#, y, 0 , u.
en b) gemengde ā, 5, it, der Duitfchers,

ti, 2,

-

Deze worden meestendeels door de eenvoudige
aanwending van DE STEM gevormt.
De halveklinkers en medeklinkers worden daaren

tegen door het werktuig van de SPRAAK wezen
lijk gearticuleerd,

. .

II. HALvE KLINKERs, deze zijn a) neusletters m,

n, ng, (n, voor de g eene duitsche uitspraak). Hier
>

van is m een lipneus letter, n, een tandneus letter
en ng een ftrotneus letter.

-

b) mondletters ( of tongletters) te weten r, l,
waar van de eerste met eene trillende, de laatste

met eene meer onbewegelijke tong wordt uitge
fproken,

-

-

III. MEDEKLINKERs, deze verdeeld hij weder in a)
fluitende, (die op eenvolgend uitgefprooken worden),

Hiertoe behooren h, ch, f,7ch, f, v, ph. De
h is niets dan eene in de strot gevormde aspiratie;
g, ch zijn ware medeklinkers; f, fch, worden tus
-

fchen

-

(h) Deszelfs furdus loquens, Amft. 1692. 8. Ook on
ner den titel, Disf: de loquela, ib. 17oo.

(i) Zie over derzelver vorming c. T. KRATzENSTEIN,
t. 2. p.
-

-

II

s

- - --
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fchen de tanden gevormd; f, v, ph ontstaan door
de onderlip tegen de voorste boventanden aan te
zetten-

-

-

b) flotende, (welke niet dan bij eene terug gehou
de of afgebroken 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.
en c) dubbelde (of zamengestelde) x, z.
$ 161. Eindelijk moeten wij, nog met een woord
gewag maken, van eenige andere wijzigingen van

de menfchelijke stem , waarvan fommige, zoo als
de hik, en hoest naauwelijks tot den gezonden
ftaat, waar toe de phyftologie zich alleen uitstrekt,

behooren, doch met dit al den overigens gezonden
mensch ligt kunnen overkomen, en waarvan an
dere, zoo , als het lagchen en weenen, aan den

mensch in het bijzonder fchijnen eigen te zijn.
S 162. Vele derzelven zijn ook zeer naauw aan
elkander verwand, zoo dat de eene dikwerf in de

andere overgaat, ook geschieden de meeste op meer
dan eene wijze enz.

Over het algemeen is het lagchen, eene opvol
ging, van korte , als het ware afgebroken uitade

mingen (k) , . .
-

.
Het

-

- (k) FR. LUPIchIUs, de rifu, Basil 1738.4vo.
Traité des caufes phyftques et morales du rire, Amst,
1778. 8.

r

-
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Het hoesten is eene rassche, geweldige, klinken
de uitademing, die op eene zware inademing
volgt (l). . .
Het fnurken is eene diepe, hoorbare , en door

de trillende beweging van het zachte verhemelte als
het ware bevende inademing, bij menfchen die diep
en Inet eenen open mond flapen.
. Het niezen, meestijds op eene prikkeling van het
--

flijmvlies der neus volgende, is eene noch heviger,
en bijna stuipachtige uitademing, die door eene

korte en sterke inademing wordt vooraf gegaan (m).
De hik daarentegen, bestaat in eene geluidgeven

de en zeer korte, doch even eens als het ware
ftuipachtige inademing, die door eene ongewoone

aandoening van de krop der maag wordt opgewekt(n).
Het weenen gefchied door diepe inademingen
p

welke terstond met langdurige , fomwijlen afge

broken inademingen afwisfelen (o).
Het zuchten bestaat in eene langzame en sterke

inademing, gaande de daar op volgende uitademing

fomwijlen met een steenend geluid gepaard (p). Hiermede heeft het geeuwen de meeste overeen
komst,

-

(l) Jo. MELCH., FR, ALBRECHT, (praefide HALLERo ,) ex
perimenta in vivis animalibus circa tusfis organa explo
randa inftituta, Gott. 175!. 4.

(m) M. B. L. J. PoRTA, de fernutatione. Basil. 1755. 4te.
(n) c. J. s. THIEL, de fingultu. Götting. 1761. 4to.
(o) J. FR. schREIBER, de fietu. Basil. 1718. 4to. . .
(p) D. c. J. BERDoT, de fufpirie, Basil. 1756. 4to.
H 2

-

-
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komst (q) het welk door eene langzame en langdurige
inademing, en eene diergelijke uitademing wordt te

weeg gebragt, terwijl tevens de mond wordt open
gefperd, zoo dat de lucht door het verwijderd keel

gat in de buizen van E Us TA c H1 Us doordringt.
Het geeuwen ontstaat bij eenen geringeren, tragen en
moeijelijk voortgaanden bloedomloop : bijvoorbeeld
bij eene te sterk verminderde drukking van de lucht
op het dierlijk ligchaam , zoo als op zeer hooge
bergen enz. Het heeft ook vooral dit bijzondere,
dat het ligt navolging opwekt, waarvan de reden
voorzeker in de herinnering te zoeken is, van een

aangenaam gevoel, dat het geeuwen vergezelde
-->Gees--

TIE N DE AF DE E L IN G.
ovER DE DIERLIJKE wARMTE.

De

levende mensch heeft, met alle de andere
S 163.
zoogdieren en vogelen, dit boven de overige dieren
voor, dat hunne natuurlijke ligchaamswarmte (r),
de warmte van het medium waarin zij leven, verre
te boven . gaat, Het is echter opmerkelijk, dat de
mensch

(q) J. G. GüNz, (praef wALTHERo) de ofcitatione. Lipf.
I733. 4to.

•'

(r) w. B. JoHNsoN history of animal chemistry , Vol.
III. p. 79.
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mensch, hier in, voor de andere dieren uit de opge

noemde klasse moet wijken, daar zij zich, in deze
ftreken , slechts tot 96° Fahr. bepaald, terwijl zij
bij andere zoogdieren, en nog meer bij de vogelen,
dien graad verre te boven gaat (s).

$ 164. Deze graad van warmte is bij den mensch
zoo standvastig , gelijkmatig (t) en aanhoudend,
dat zij, naar de verschillende gesteldheid van elk

menfch , flechts eene verfcheidenheid van weinige
graden opleverd, hij moge dan ook aan de guur
heid van de bevrozene luchtftreek, of aan de hitte

van eenen verzengden hemel zijn blootgesteld. Het
gevoelen van B oE RH AvE, dat de mensch in een
medium, waar van de hitte groter is dan zijne na
tuurlijke dierlijke warmte, niet zoude kunnen leven,
dit
p

(s) Dat men hiervan dien toestand der warm bloedi
ge dieren moet uitzonderen, waarin zij zich, gedurende

den winterslaap, bevinden, verdiend naauwelijks herinnering; .
gedurende dien tijd toch houden alle de overige werkin

gen op, of zijn in eenen staat van kwijning, en even zoo
is dan ook de aangeborene warmte bijna tot koude ge

zonken. Dit zelfde zeer bekende verschijnsel belet mij ook,
het gevoelen van den fchranderen J. HUNTER toe te stem

men , die van meening is, dat men de, gewoonlijk zoo
genoemde, warmbloedige dieren liever noemen moest, die ren wier warmte onder elke temperatuur der lucht dezelf
de blijft. On the blood, p. 15. en p. 75. der hoogduit
fche vertaling.

(t)J. B. vAN MoNs, in het Journal de Phyftque, T. I.

XVIII. 1809. p. 121.
-

-

H 3

-
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dit hebben, fints de fchoone waarnemingen van den
beroemden reiziger en voormaligen

gouverneur

van Georgie, H. E L L1 s (u), verfcheiden in de
natuurkunde van den mensch

ervaren mannen,

door opzettelijke daar toe genomene proeven (y)
wederlegd (w). Ja zelfs is het een groot voorregt

van den mensch, dat hij, aan geene hemelstreek
gebonden, den geheelen aardbodem

kan bewoonen,

en zoo wel de koude van Hudfons-baaij, waar de
kwik van zelfs bevriest, of in Nova-Zembla, als
de brandende hitte aan den oever van den Senegal
verdragen kan.
-

$ 165. Omtrent den oorsprong van dat vuur,
het

-

l

(u) Philof. Transact. Vol. 1. P. II. a 1758. in de dieren
echter was dit reeds door ARN. DUNTzE waargenomen, zie zijn
Experimenta calorem animalem fpectantia, L. B. 1754. 4.

zoo ook BENJ. FRANKLIN, Experiments and Ohfervations"
on electricity, ed. Lond. 1769. 4. p. 365.
(v) DUHAMEL en TILLET, in de Mem. de l'ac. des fcien
ces, de Paris, 17o4.

BLAGDEN en DobsoN, in de philof. Transact., a 1765.
(w) Ja zelfs is het bekend, dat in Europa de zomerhitte

fomwijlen des menschen warmte te boven gaat; zoo als

ik zelf den 3 Augustus 1783, heb ondervonden, op welken
dag ik mij op de Alpen bij Lucerne bevond, en tegen den
middag, met den Heer scHNIJDER DE wARTENSIE, de kwik,
in den thermometer van FAHR, op eene fchaduwachtige

plaats, tot boven de 1oo”. zag rijzen, en tot omtrent
97°. zag daalen, zoodra ik den thermometer op eene ge
fchikte wijze tegen mijn lijf hield.
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hetwelk ons, op zulk eene verwonderings waardige
wijze, gelijkmatig en bestendig doorgloeid en ver
,

warmt, prijst zich boven al, door hare

eenvoudig

heid en overeenkomst met de natuurverschijnselen,
die leer aan, volgens welke de longen voor het oor

fpronkelijk en voornaamst focus van deze ingeboren
warmte, de ontbinding der zuurstof van de damp

kringslucht die wij inademen, (S 148.) voor de
bron daarvan gehouden wordt.

$ 166. Daar namelijk, zoo als wij gezien heb
ben, het verzuurd gedeelte van de ingeademde lucht,
waarschijnlijk in de celletjes van de longpijpen zoo
danig ontbonden wordt, dat deszelfs grondstof, -

de zuurstof, die te voren, door de vereeniging met
de gebondene warmtestof, eene luchtvormige ge
daante had, zich nu van de warmteftof, waarmede

zij te voren vereenigd was, affcheid; zoo is het
ook waarschijnlijk, dat door deze ontbinding een
gedeelte der warmtestof in de longpijpen vrij

wordt, terwijl daarentegen het andere in het bloed

treed, het welk door de talrijke allerfijnste vaat
netten der longen heen vloeit (x).

-

S 167. Voorts schijnt, vooral door die ver
anderingen, welke het zoodanig verzuurstofde,
door middel van het groot flagader-stelsel door het
geheele ligchaam , met uitzondering der longen,
-

,

"

"

».

Ver

(x) Zie de tegenwerpingen van LICHTENBERG, tegen dit
gedeelte van de theorie van CRAwFoRD, in zijne noten op

ERxLEBEN, Anfangsgr. der Naturlehre. p. 447. ed. VI. *
-

H 4
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verfpreid bloed, moet ondergaan; te weten door
die verwonderlijke, reeds meermalen gedachte
verwisseling van het verzuurstofd beginfel met het
koolstoffige, op nieuw veel van de tot hier toe ge

bondene warmtestof te worden vrijgelaten, en dit
verre weg het meeste bij te dragen, om deze dier
lijke warmte verder op te wekken en te wijzigen (y).
$ 168. Dat echter ook andere verrigtingen der

dierlijke huishouding, vooral de fpijsvertering,
en de affcheiding der verschillende vochten uit het
bloed, veel tot de matiging der dierlijke warmte
toebrengen, is allerwaarschijnlijkst.
-,
$ 169. Daar dit alles echter niet, dan door de
werkdadigheid der levenskrachten
gefchieden,

kan

zoo is het gemakkelijk te begrijpen, welk een
groot aandeel ook die krachten, in het onderhou

den der dierlijke warmte hebben moeten (z).
$ 17o.
(y) Van daar de aanhoudende koude vau die ongeluk
kige, welke aan de blaauwe ziekte lijden, bij welke, door

eene gebrekkige vorming, of het midden

fchot ,van het hart

open blijft, o de beide flagaderlijke stammen, de groote.
en longslagader even als bij de schildpadden, vereenigd uit
de regter hartkamer voortkomen , waar door het zooge
naamd verzurings-proces flechts spaarzaam en niet dan met
moeite tot stand komt.

Vergelijkt de reeks van waarnemingen in J. c. HEIN, Disf.
de istis cordis deformationibus, quae fanguinem venofum
cum arteriofo misceri permittunt, Gotting. 1816. 4.

(z) Over den invloed, voornamelijk van het zenuwstel
fel, op de dierlijke warmte, heb ik reeds in den jare 1786,
ge
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S 17o. Immers is het zeer waarschijnlijk, dat van
de op velerlei wijze versterkte of verslapte levens
dadigheid, de werking der kleinste vaatjes, en van

deze wederom niet weinig, de verwisseling der
in het ligchaam bevatte koolstof, tegen de aange
voerde zuurstof afhangt.
De merkwaardige verschijnfelen, dat namelijk de
dierlijke warmte, (wanneer wij haar door middel
van den thermometer onderzoeken, en niet maar
het onzeker gevoel bepalen,) over het geheel
genomen bijna ftandvastig aan zichzelve gelijk
blijft (a), bij de hitte des zomers naauwelijks toe
neemt, en bij de koude des winters naauwelijks

vermindert; ja waardoor het zelfs blijkt, dat de
warmte van het ligchaam vermeerdert, wanneer wij
OnS

A

-

gehandeld, in mijn fpecim. phyftologiae comparatae inter
animantia calidi et frigidi fanguinis. pag. 23.
Dezelve is verder gestaafd door M. STRöM, in zijne theo.

ria inflammationis doctrinae de calore animali fuperftruc
ta, Havn. 1795. 8. p. 30. fq. en door Roose, in het Jour
nal der Erfindungen, &c. T. V. p. 17.
Vergelijkt ook DUPUIJTREN, in de Analyfe des Travaux
de l'Inftitut, 1807. p. 16.

' Vooral echter B. c. BRoDIE, experiments and obferva
tions on the influence of the Brain on the generation of
animal heat, in de philof. transact. a 1812. p. 378-,
Zoo ook J. DAVIJ, ib. a. 1814. T. II. p. 590.

*

wILsoN PHILIPs, experimental inquiry into the laws of the
vital functions, ed, 2. London 1818. 8.

\

(a) cRAwroRD, in de philof: transact. Vol. LXXI. P. II.
-

H 5
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ons in koud water baden (b), fchijnen te bewij
zen, dat naar mate van de verfchillende warmte
van het medium, waarin wij ons bevinden, ook de

werking der kleine vaatjes verschild; zoo dat zij,
wanneer wij aan de koude zijn blootgesteld, (waar
door waarschijnlijk hunne fpankracht vermeerderd
wordt,) eene grootere hoeveelheid zuurstof met
koolstof verwisfelen, en eene grootere warmte
verwekken; minder daarentegen, wanneer wij ons
in een verzwakkend en verslappend medium be
vindende, deze vaatjes werkeloos blijven (c).

$ 171. Met opzigt tot het vermogen der klei
ne vaatjes, om de dierelijke warmte te wijzigen,

verdienen echter de huid waar door het ligchaam
ontleed wordt, en de binnenste oppervlakte van
het darmkanaal, boven alle de overige deelen van
het menfchelijk ligchaam onze aandacht; daar bei
de deze werktuigen, eens deels door een groot toe
ftel van bloedvaten, een in dit opzigt aan dat der

longen gelijkend maakfel hebben, anderdeels door
een naauw en innig medegevoel (d), met dezel
Ve

Pickel, experimenta phyftco-medica de electrici
tate et calore animali, Wirceb. 1778. 8. p. 91. fa.
(b) G.

* (c) c. FERD. BECKER, de effectibus caloris et frigoris ex
terni in C. H. Gott. 18o2. 4. en G. F. BAUR, over het
zelfde onderwerp, (beide deze verhandelingen zijn door

den Koning bekroond geworden,) MICH. sKJELDERUP, dis/.
v

fistens vim frigoris incitantem, Hafn. 1803. 8.

(d) Jo. CHR. GoEscHEN, (praef. PH. FR. MEcKEL,) pulmo
num cum cute commercium, Hal. 1789. 8.
-

-
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ve zamenstemmen, zoo zelfs, dat zij fommige wer
kingen der longen, verligten en versterken, ja
eenigfints voor een tijd het gemis derzelven kun

nen vergoeden, welk laatste eenige ziektekundige
waarnemingen van volwassen menfchen fchijnen
te bevestigen , die men gezien heeft eene ge
noegzaam volkomene vertering of ander aanmer

kelijk gebrek der longen, eenigen tijd overleefd,
ja fomwijlen zelfs de ademhaling lang ontbeerd
te hebben (e).
S 172. In het bijzonder komen met dit gevoelen,
omtrent de werking der kleine huidvaatjes, ter
verwekking en vermindering, of als het ware ge
heele uitdoving der dierlijke warmte, overeen, eeni
ge zoo wel natuur- als ziektekundige verfchijnfe
len, van deelen in het dierlijk ligchaam, die, met

opzicht tot hunne plaatfelijke warmte, voor de

warmte van het overige des ligchaams wijken, of
dezelve overtreffen.

Zoo fchijnt de koude fnuit der honden, van

de eigendommelijke en plaatselijke werking der,
zich daar in bevindende kleine vaatjes, die anders

als in het overige ligchaam gewijzigd zijn; de bij
zondere hitte daarentegen, welke
- - bij teringachti
gen
•

,

-

3-

d

Vooral echter J. D. BRANDis, Pathologie, Hamb. 1808.
p• 316. fq.

(e) TAccoNI, in de Comment. infit. Bononiens. Vol. VI.
P• 74-

-

-

Y

w?
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gen, dan de wangen, dan weder de handpalmen
doet gloeijen, insgelijks van eene plaatselijke, maar
ziekelijk vermeerderde werkzaamheid derzelven ,
af te hangen. Op dat ik andere , hier te huis
hoorende, verfchijnfels voorbij ga, bij voorb. het
gene, men in de teeldeelen, bij de werking der
teeldrift, waarneemt, of de koude voeten, welke

zoo vele ziekelijke menfchen hinderen, enz.
S 173. Wat de inwendige oppervlakte van het
darmkanaal aangaat , dit is het eenig innerlijk
deel van het ligchaam , behalve de longen, waar
toe de lucht eenen vrijen toegang heeft: en het be
hoeft bijna geen bewijs, dat deze toegang in der

daad steeds open is, en wij eene groote hoeveel
heid lucht inzwelgen,
Deze ingezwolgen lucht wordt in de maag, en

darmen ontleed (f), zoo dat zij, in den geheel
gezonden mensch , niet lang als eene veêrkrach

tige vloeistof daarin blijft. Wij zien dit evenwel
gebeuren, wanneer de hoeveelheid dezer lucht

te groot is, of de reeds genoemde vaatjes door
verzwakking werkeloos geworden zijn.
Dit gevoelen stemt ten minste overeen met de

verbazende menigte bloedvaten, welke langs de
zoo uitgestrekte inwendige oppervlakte der dar

men, die men gemeenlijk met de buitenste op
pervlakte van het ligchaam gelijk stelt, verspreid
zijn.
-

-

-

ELF
-

(f) JURINE, in de Annales de Chimie. Nov. 1791.
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De werkingen der huid, waarmede het
ligchaam omkleed is, zijn zoo verschillende, dat

$ 174.

zij naauwelijks op eene voegzame wijze, in eene

en dezelfde afdeeling kunnen worden afgehan
deld, en zij, zoo het fchijnt, veel geschikter ieder
afzonderlijk onder die klassen van werkingen ge
rangfchikt worden, waartoe zij behooren.

Want, in de eerste plaats, is de huid het werk
tuig des gevoels, waar van onder de dierlijke wer

kingen

zal gefproken worden.

Zij is voorts het werktuig der opflorping, en

behoord in dat opzigt tot het stelfel der opslorpen
de watervaten, waarvan bij de natuurlijke wer

kingen gehandeld wordt.
Maar zij is ook nog de werkplaats der uitwa

feming, en komt als zoodanig in vele opzigten
overeen met de ademhaling, waarom zij, zoo het

ons voorkwam, hier ter plaatse geschikt kan wor
den afgehandeld.

-

$ 175. De huid kan men een driedubbeld vlies
noemen, bestaande uit het eigenlijk gezegd vel,
uit de opperhuid, en uit het tusfchen beiden in
leggend netvormig vlies van Malpighi. Ieder dezer
vliezen zullen wij afzonderlijk beschouwen.
$ 176. De opperhuid (g) is het buitenste bekleed
-

fel

(g) AL. MoNRo, (de vader) Or. de cuticula humana,
volgens de Edenburgsche uitgave , 1781. 4°. p. 54. enz.
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fel van het ligchaam; het laat zich op fommige plaat
fen in verschillende lagen scheiden (h), en is aan

de dampkringslucht blootgesteld, wier onmiddelijke
aanraking in een gezond mensch bijna geene an
dere deelen, met uitzondering van het verglaas

der tanden, zonder nadeelige gevolgen kunnen ver
dragen. Hierom zijn dan ook alle inwendige hol
ligheden en buizen, die door hunne openingen,

met de uitwendige oppervlakte van het ligchaam,
zulk eene gemeenfchap hebben, dat zij toegang
verleenen aan de buiten lucht, en wel inzonderheid
de ademhalings wegen en de geheele darmbuis, even
als de tong, de inwendige oppervlakte der wangen,
de keel, de werkplaats van de reuk , met een

teeder epithelium, een vervolg van de opperhuid,
bekleed (i).

S 177. Het weeffel der opperhuid is aller een
voudigst, van vaten en zenuwen, zelfs van een
eigenlijk gezegd flijmweeffel ontbloot , en hier door
,

-

Over

(h) Zie onder anderen J. MITCHELL, in de philof. trans
act. Vol. XLIII. p. 11 1.
(i) A. KAAU, perfpiratie dicta, HIPPocRAT1, p. 7.
- LIEBERKUHN, de fabrica villorum intestinorum tenuium,
P» I6.

n

-

-

CRUIKSHANK , experiments on the infenfible perfpira
tion, p. 5.

RUDoLPHI, Reifebemerkungen, T.I. p. 29. 140.
J. W. NEERGAARD, vergleichende Anat, der Verdauungs
werkzeuge, p. 21, en op meer andere plaatsen.
-

---

-

---

-- --

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

-
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over het geheel weinig bewerktuigd, hoewel zeer
eigenaardig (k), en naar evenredigheid van hare
half

-

-

(k) De zeer dikke opperhuid, van sommige zeer groote

regt opstaande zaamgepakte veezeltjes,

dieren, bestaat uit

die door hunne ligging eenigermate met het maakfel van de

zwam overeenkomen. Hare inwendige oppervlakte is vol
porien, waarin de vezelen van de daar onder gelegene huid,
als zoo vele zijde draden indringen. Dit eigenaardig maak
fel ziet men zeer duidelijk in praeparaten van de huid
der Walvisch, (halaena myfticetus ,) zoo als ik die nu
voor mij heb. .

*

-

.

. .

Een diergelijk zamenstel wordt ook fomwijlen waargeno
men in de menschelijke opperhuid, wanneer zij door ziekte
is aangedaan, zoo als in de overerfelijke huidziekte waar
mede een engelschman, het stekelzwijn mensch bijgenaamd,
benevens deszelfs kinderen en klein kinderen, was aangetast.
Zie w. G. TILESIUs, Befchreibung und Abbildung der bei
den fogenannten ftachelschwein Menfchen. (PORCUPINE MEN.)
Altenb. 18o2. fol.

-

,

*

* * *

De talrijke veelhoekige hoornachtige tepels en korsten,
waarmede ik de uitwendige huid van een dezer broederen,
het hoofd, de handpalmen en voetzolen uitgezonderd,
omkorst en bedekt heb gezien, hadden eenige overeenkomst

met de opperhuid van den olijfant, vooral met die van het
voorhoofd en de kruin.

Ook de exteroogen aan de toonen, en het eelt waar me
de de hielen bij volwassenen die veel bloots voets gaan,

bekorst is, komen met dit maaksel veel overeen. Men
zie over de vorming en den aard der likdoornen, cARLis
LE, in de Medical facts and ob/ervations. Vol. VII. p. 29.
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halfdoorfchijnende dunheid, uiterst taai, zoo dat
zij de verettering, weeking en ander foort van be
derf, het langste wederstaat, terwijl zij van alle

de gelijkslachtige deelen van het dierlijk ligchaam,
het gemakkelijkste herboren wordt.
$ 178. Over het geheel is zij een in alle op

zigten bijzonder en eigenaardig vlies, eenigsints
naar eene hoornachtige plaat gelijkende, die aan het
daaronderleggend vel, door middel van het flijm,
waarvan wij straks fpreken zullen, en tevens door
ontelbare zeer fijne vezeltjes is vastgehecht (l).
De porien echter, zoo als LEEUwENHOEK in haar
waande te vinden, zijn niet aanwezig; zij laat ech
ter de warmte- kool- en waterstof, de olieachti
ge en andere vloeistoffen, waar van deze de onmid

delijke bestanddeelen zijn, gemakkelijk door.
S 179. Derzelver gewigt in de huishouding der
bewerktuigde ligchamen , bewijst reeds de alge

meenheid, waarmede zij door derzelver beide rij
ken verfpreid is, en

dat men haar in de teedere

vrucht, ten minsten met de derde maand, na de
bezwangering reeds duidelijk zien kan.

S 18o. Aan den binnenkant is de opperhuid,
met een flijmachtig vliesje befmeerd, dat naar het
A
ges
(l) G. HUNTER, in de Medical Obs, and Inquiries, Vol.
II. p. 52. fcl. Tab. I. fig. 1. 2. Het vermoeden van dezen
uitmuntenden man, dat deze vezeltjes afleidingsvaatjes voor

de uitwafemende
kijk
voor.

stof zouden zijn, komt mij onwaarschijn
-t
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- gêvoelen van deszelfs uitvinder, het netvlies van
MALPIGHI genoemd is, en gefchikt fchijnt om
de

opperhuid vaster met de

huid te verbin

den (m).

Het heeft het voorkomen van een ligt oplosbaar
flijm, en kan bij de Negers, waar het dikker is,
hier en daar zoo wel van de opperhuid, als van

de huid, in de vorm van een waar vlies, afge

feheiden worden (n).
$ 181. Het vormt de voornaamste zitplaats van 's
menfchen kleur. Alle hebben eene blanke huid,
en genoegzaam alle eene witachtige halfdoorfchij
nende opperhuid, welke alleen bij de Negers eenig
zins donkerder en grijsachtig is. Het flijmachtig
net"

-

(m) Van daar dat, zoo als ik zelf gezien heb, de opper
huid der Witte

negers. welke men Albinos

noemt, Zoo ge

makkelijk door de branding der zon wordt afgescheiden,
daar zij integendeel bij de negers langen tijd de werking der

fpaansche vliegpleisters wederstaat. Zie MITCHEL, 1. c. p. 108.
(n) B. s. ALBINUs, de fede et causfa coloris aethiopuma
et ceterorum hominum, fig. 1. Lugd. Bat. 1737. 4to.
sAM. TH. soEMMERING, uber die körperliche verfchiedenh.

des Negers vom Europäer, in de 2 uitgave, pag. 46. feq.
Ja zelfs hebben fommige lateren aan dik netvliesje, ver
fcheiden lagen van bijzonderen aard toegeschreven, zoo als

LEUTAUD, in zijn Esfais anatomiques, p. 103. ed. 1766.
CRUIKSHANK, l. c. p. 43. 99-

s

Vooral echter G. A. GAULTIER. Recherches anatomiques

sur le Systeme cutane de l'homme, Paris 181 I. 4.
I

e
---

r
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netvlies daarentegen, is bij den geboren mensch,
naar gelang der jaren, der levenswijze, en vooral
der luchtitreek, verfchillend.
Zoo dat uit de vijf verfcheidene menfchenrasfen,
waarin men, naar mijne gedachten, het menfchelijk

geflagt het natuurlijkst verdeelt, bij de eerste, die
men de CA U c A S IS C H E noemen kan, en alle de Eu

ropeanen (behalve de Laplanders en de volken van
den Finniefchen stam) voorts de westelijke Afiëers,
en eindelijk de bewoners van het noordelijk gedeelte
van Africa bevat, de opperhuid meer of min wit is.
De tweede verfcheidenheid,

de MoN Go L IE

sc HE; tot welke de overige Afiërs, (behalve de
Maleijers aan gene zijde van den Ganges) benevens
de Fin- en Laplanders, die het ijskoude gedeelte
van Europa bewonen, en de Eskimoos, een volk
dat over Noord-America , wijd en zijd verfpreid is,
behooren, heeft eene vale geelachtige kleur.
Bij de derde verfcheidenheid, welke de E T 1 o

P 1E sc H E genaamd wordt, en alle de overige Afri

kanen, behalve de Noordelijke, bevat, (o) is zij
donker bruin roetkleurig,
De vierde of AM E R 1 c AAN sc H E verfcheiden

heid , waarin, behalve de Eskimoos , alle Ame
rt

(o) Jo. NIc. PEcHLIN, de habitu et colore Aethiopum,
qui vulgo et Nigritae, 1. Kilon. 1677. 8vo.
*. Eene redevoering van P. cAMPER, over hetzelfde onder

werp is te vinden in zijne kleine fchriften, vol. 1. P. I.
pag. 24 - 49.

-

-
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rikanen begrepen worden, is koper-, of donker
oranje-, eenigfins ijzerkleurig.
De vijfde, of M AL EIT sc H E; onder welke alle
de Zuidzee bewoners, benevens die van de Philip
fche en Sunda Eilanden, en van het fchiereiland
Malacca begrepen worden, is zij min of meer bruin;
tusfchen de kleur in van versch maghoniehout en
kruidnagelen of kastanjes.
Ik zal intusfchen naauwelijks behoeven aantemer

ken, dat alle deze bijzondere verfcheidenheden van
kleur, niet minder, dan alle andere , waar door
menfchen van menfchen, en volk van volk ver
fchillen, zoo zeer in een loopen, de eene in de

andere zoo langzaam overgaan, dat alle verdelingen
en rangschikkingen hieromtrend geheel willekeurig
zijn.

e

-

-

$ 182. Indien ik mij niet geheel bedriege, is de
naaste oorzaak der verfchillende kleur van het flijm
achtig netvlies van MAL P 1 GH I , in de verfchil-•

lende hoeveelheid van de koolstof te zoeken, welke

met de waterstof door de huid wordt uitgescheiden.
Deze koolstof is bij gekleurde menschen in eene
grootere hoeveelheid aanwezig, en neergeploft blijft
zij in het flijm onder de opperhuid hangen (p).
$ 183.
(p) Over de aangeborene ver/cheidenheid enz. (bladz.
109 -110. der vertaling.) Met deze bewijzen verdienen
de tegenbedenkingen van wijlen den verdienstelijken Har

vergeleken te
worden, zoo als zij achter het straks genoemde werk onder,

derwijckschen Hoogleeraar c. P. scHACHT,

de bijvoegsels van den Vertaler worden opgegeven.
VOSMAER,

1 3

I 32.
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$ 183. De huid zelve, welke door het slijmvlies
en opperhuid bedekt wordt, is een vlies, dat het
geheele ligchaam omgeeft, als het ware, influit, en
deszelfs uitwendige oppervlakte uitmaakt. Zij is
zeer taai, rekbaar, en van verfchillende dikte. Over

het geheel genomen, bestaat de huid uit een zeer
digt op een gepakt, en in een gewerkt celwijs weef
fel , voornamelijk aan deszelfs uitwendige zijde;
aan de inwendige is dezelve meer ijl. Hier bevat
zij meest het gewone vet, uitgezonderd aan eenige
weinige deelen van het ligchaam.

S 184. Behalve de zenuwen en opslurpende vaat
jes, (waar van nader) is de huid met een ontelbaar
getal bloedvaatjes vervuld, welke tot hare buitenste

oppervlakte doordringen, en dezelve, zoo als wel
geflaagde opfpuitingen geleerd hebben, als met

digte malien van allerfijnst weeffel bedekken.
S 185.

Ik heb dit gevoelen in mijn zoo even genoemd geschrift
breedvoeriger ontwikkeld.

Hetzelve is door vele beroemde

Scheikundigen omhelsd, onder welken het genoeg zij den be
roemden HAMPHR- DAvY te noemen: zie Journals of the
Royal Infitution II. p. 3c. in the rete mucofum of the

african the carbon becomes the predominant principle,
hence the blacknets of the Negro.” w. B. JoHNsoN, l.
c. v. II p. 229.

Een aantal zeer raauwkeurige waarnemingen, over de ,

verschillende betrekking van dit koolstoffelijk beginsel in

het slijm van MALPIHG1, levert osLANDER in commentar.
foc. Heg.
-

/eient.
-

,

Gott. recentiorum, tot IV. p. 112, 193.
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S 1°5. Voorts is zij aan alle kanten bezaaid met
eene groote menigte vetblaasjes, welke haar met

een zeer dunne heldere, moeielijk opdrogende (q)
olie bestrijken (r), welke olie niet verward moet
worden met het gewone zweet, noch met dat zweet,

dat een bokkenftank heeft, en slechts bepaalde lig
chaamsdeelen befmet.

.

fa

-

$ 186. Eindelijk is bijna de geheele huid met al.
lerhande foort van haar (s) bezet, vooral met klei
ne, eenigzins wolachtige haartjes, waarvan buiten
de oogleden, de roede, de handpalmen , en het

hol van den voet, bijna geen deel beroofd is : en
op verfcheidene plaatsen van het ligchaam met langer
haar, dat tot bijzondere einden bestemd is, te we .
ten het hoofdhaar, de wenkbrauwen, de ooghaar
tjes, de haren in de neusgaten, de knevels, de

baard , en de haren onder de oksels en aan de
fchaamdeelen.
“
$ 187. In het algemeen is de mensch minder
-

harig, dan de meeste overige viervoetige zoogdie
TCine

(q) LyoNET Lettre a M. LE CAT, pag. 12.
(r) cHR. GoTTL. LUDwIG, De humore cutem inungente,
Lipf. 1748. 4to.
(s, Jo. PH. wITHOFF, De pilo humano. Duisb. 175o,
4to. Vergelijkt de Commentaria Societ. Scient. Gotting,

-

Vol. 1I.

J. BASTER, In de Verhandelingen van de Maat/chap
pij te Haarlem, XIV. D. pag. 382.
-

c. AsM. RUDoLPHI, de pilorum ftructura. Gryph, 1806.
4to•

-

I 3
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ren. Want om van die volken te zwijgen, wel
ke zich nu nog den baard of de haren aan andere
ligchaamsdeelen zorgvuldig uittrekken, zijn er an
dere, welke reeds uit hunnen aard ongebaard

fchijnen te zijn, gelijk zulks van de Tangufen, 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).
$ 188. Niet minder is de verscheidenheid in
lengte, buigzaamheid, gekroesdheid en kleur der
haren , welke bij de te voren reeds genoemde

menschenrasschen standvastig plaats heeft. - De
volken van de Caucafiefche rasfchen, hebben ligt
kaftanjebruin haar, dat, of in het blonde, of in
het zwarte overgaat. Bij de Mongoolfche en Ame
ricaanfche rasfen, is het zwart , borstelig, regt
ftandig en dun. De Maleijers hebben het ook zwart,
maar zachter, gekruld , zwaar, en dik.

Dat der

Ethiopiërs eindelijk is zwart en gekroesd. Behalve
dit, is het haar bij ieder mensch in het bijzonder,
vooral bij menfchen van de Caucafiefche rassen zeer
verschillend, vooral ten onzigte van het tempera
ment, daar het blijkt dat het in eene zeer naauwe

betrekking staat met de kleur» dikte, gekroesdheid,
-

€InZ,

-

(*) Vergelijkt hier onzen Schrijver in zijn werkje over
de aangeborene ver/cheidenheid des menfchelijken ge
Aagts, bladz-24 volgg. der Hollandsche Vertaling. Hard, 18of,
- A

:

i

-----
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enz- (u), even als er eene zonderlinge overeen
komst bestaat tusschen de kleur der haren en die

van het regenboogvlies van het oog.
$ 189• De haren hebben voorts in fommige lig
chaamsdeelen eene bepaalde rigting, zij zijn krul
lend op de kruin, loopen aan de fchaamdeelen 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 aapfoorten, gelijk bij den Orang
Outang, en den Jocko (v) plaats heeft, om nu nog
niet eens van de wenkbrauwen en ooghaartjes te
ºfpreken.

-

-

$ 19o. De haren nemen hunnen oorfprong aan de
binnenzijde van de huid, welke vol vet is. Zij zijn

nog al vast in bolletjes ingeplant (w), die uit een
-

.

-

.

. dub

(u) Vergelijkt GALEN1, ars. medicinalis, pag. 211-235,
M. A. ULMI, uterus meliebris pag. 128. en LAvATERI, Frag
mente Tom, IV. p. 112.

-

r

(v) Simia Satyrus, Simia Troglodytes. BLUMENR.

Handboek der Nat. Hiftorie, bl. 63, 64. der Hollandsche
vertaling.

(w) 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 fpekge
zwellen van het net, en voornamelijk van de eijerstokken
gevonden heeft, hoedanige ik, nu ik dit fchrijve, bij de
hand heb, in geene bolletjes zijn vastgehecht, maar los en

bloot in het honigachtig vocht van die gezwellen vervat zijn,
I4

" »
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dubbeld bekleedfel (x) bestaan, uit een uitwendig
dat vaatrijk en eirond van gedaante, uit een inwen
dig, dat rollend is, een verlengfel van de opperhuid

fchijnt te wezen (y), en tevens het bekleedfel is van
die veerkrachtige draadjes, waaruit elkhaar is zamen
gesteld, en waarvan het er van vijf tot tien bevat.
d: $ 191. Altijd zijn de haren door een olieachtigen
wafem fmeerig , en genoegzaam onvergankelijk.
Van alle de deelen des menfchelijken ligchaams,
fchijnen zij ook de meeste electriciteit te bezitten.

Zij worden zeer ligt gevoed, en komen, wanneer
zij uitgevallen zijn , gemakkelijk wederom voort,
zo de huid zelve niet tevens ziekelijk is aangedaan.

$ 192. Alle deze bekleedfelen van het ligchaam,

behooren,

behalve tot andere voordeelen, waarvan

wij in de vorige afdeeling gefproken hebben, tot
de uitfcheidende werktuigen van het ligchaam, door
-

welke alles en datgene, wat bij langer verwijl fcha
delijk zou kunnen wordeu, uit de vochten uitge

dreven en buiten werking gebragt wordt (z).
Daarvan leveren de fmetstoffen een bewijs op,

welke bij wijze van uitslag zich daar neerzetten:
toont de reuk aan, welke de huid van menschen
-- --

- -

-

--

Ver

(x) DUVERNEY, Oeuvres anatomiques, Vol. I. Tab.
XVI. fig. 7, 9, 14. Tab. XVI. fig. 3. feq.

- Gy) B. s. ALBIN1, Annot. Acad. Lib. VI. Tab. III.fig. 4,5.
* (z) Hier van daan het gevaar van besmetting door mid

del der haren, waar aan de fmetstof het hardnekkigst en
langdurigst gehecht blijft. - G. GARTwRICHT, Journal of

Transactions on the coast of Labrador, Vol. I, pag. 273,
Vol. II. pag. 424.

,

-

-
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verfpreidt, die knoflook, of mofchus, of andere

diergelijke dingen hebben gebruikt, en zien wij
tevens in het zweet, en meer andere verfchijnfe

len van dien aard (*). $ 193. Voornamelijk wafemt de huid eene lucht
vormige vloeistof uit, welke de saNeroRIAANsche
wafem genoemd wordt (a), na den fchranderen
man, die deszelfs waarde het eerst heeft trachten

te bepalen. Deze lucht is vrij gelijk aan die, wel
ke wij bij het uitademen opgeven (b).
Zij is toch mede meest met kool- ftik-, en wa

terftof in verfchillende hoeveelheid, bezwangerd,

ploft de kalk uit het kalkwater neer, geeft aan de
vlam geen voedsel, en is ongefchikt voor de adem
halfhg, enz. (c).
$ 194. Het zweet, dat in een gezond en stil
zittend ligchaam, niet dan bij eene grootere hitte,
als

(*) G. wEDEMEIJER, historia patholog.

Regio ornata,) Gotting 1812. 4.

pilorum (premie

. . . . . .

(a) Ars sANCToR. SANCToRII de flatica Medicina, apho
rism Sectionibus VII. comprehenfa. Venet. 1634. 16.

(b) c. DE MILLY et LAvoISIER, in de Mem. de l'Aca
demie des fc. de Paris. a. 1777. pag. 221. feq. pag. 360. feq.
s

, J. INGENHousz, Experiments upon vegetables. London
I778. 8. pag. 32. fqq.
ze J, H. voIGT, Verfuch einer neuen theorie des Feuers ?
pag. I57. feq.
,

(c) w. BACHE, On the morbid effects of carbonic acid

gas on healthy animals. Philadelph. 1794. pag. 46. 8vo.

ABERNETHY , Surgical and phy/tological Esfays,
P. II. Lond, 1793,
-

-

5

te
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als zoodanig, van zelfs te voorfchijn komt, fchijnt
niet anders te wezen, dan het gedeelte waterstof
van den sANcToRIAANscHEN wafem, dat door ver

eeniging met de zuurstof van de dampkringslucht
van eene veerkrachtige vloeistof, in een vocht

veranderd is, terwijl tevens die wafem door de
verfmelde en vermeerderde werking van de huid
vaatjes, in eene te groote hoeveelheid wordt uit
geloosd.

-

S 195. Ook fchijnt van de eigenaardige wijziging
van dezelfde waterstof, door hare verbinding met
andere grondstoffen, en bestanddeelen, de aange

borene en hun alleen eigen reuk aftehangen,
welke fommige menfchen, en geheele volken, zoo
wel bij eene gewone uitwafeming, als wanneer zij
zweeten, van zich geven (d),

$ 196. De hoeveelheid der uitgewafemde stof
welke de uitwendige bekleedfelen doorlaten, (en

in den volwassen mensch van eene behoorlij

ke grootte, bijkans met 15 vierkante voeten gelijk
ftaat), hoezeer zij nooit juist berekend kan wor

den, moet waarschijnlijk op bijkans twee ponden
daags berekend worden, kan bijna met geene
mogelijkheid juist berekend worden.

Dat dezelve

echter aanmerkelijk is, toonen ons, behalve an
dere bewijsgronden, ook de weegfchalen aan ,

welke van de tijden van sANcToRIUs (e) af, zijn
uitgevonden.
-

g

TWAALF
/piran
(d) Fn. L. ANDR. KoELER, De odore per cutem

te in flatu fano et morbo/b. Gotting. 1794. 4to.

(e) Aangaande de weegschaal van sANcroRIus, van wel
ke
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-

S 197. En hiermede zijn wij tot de tweede klas
fe der werkingen van het menfchelijk ligchaam ge
komen, welke de dierlijke werkingen bevat ($ 83.

II). Het is door middel van dezelve, dat het lig
chaam zijne betrekkingen met de zielsvermogens
onderhoudt: en daar zij, zoo als van zelfs fpreekt,

alleen de dierlijke bewerktuigde ligchamen eigen
zijn, en tevens eene uitgestrekter heerschappij
over het dierenrijk , dan de levenswerkingen,
hebben, voeren zij, zoo het fchijnt, dezen naam
met eenig regt (f).
-

s 198. De werktuigen, welke deze werkingen
voornamelijk verrigten, zijn de groote en kleine

herfenen, met het daar aan hangend ruggemerg,
,

-

Jie 's

-

Cil

ke hij zich bediende om het verlies van het zweet te we
gen, zie men sANCToR11 , Comment in primam Fen primi
L, Canon. Avicennae. pag, 781, Venet. 1646. 4to.
Eene andere en veel eenvoudiger en gemakkelijker heeft

beschreven Jo. ANDR. SEGNER, De libra, qua fui quisque
sorporis Pondus explorare poefet. Gotting, 1748, 4to,
Op mijn aanraden 2 heeft onlangs de voortreffelijke phy»
fifche inftrumentmaker J. A. KLINDwoRTH, te Göttingen,

deze weegschaal van SEGNER verbeterd, en die tevens naauw
keuriger en voor het gebruik gemakkelijker gemaakt,

(f) Vergelijkt bij deze afdeeling vooral het werk van
wEDEMEYER, reeds vermeld op bladz. 104, in de Noot q.

J4O
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en de zenuwen, welke zoo wel uit de

hersenen,

als uit het ruggemerg voortkomen. Alle deze
werktuigen, kunnen gevoegelijk tot twee klassen
gebragt worden, tot het fen/orium, en tot de ze
nuwen. - Door het eerste verstaan wij alles, wat
buiten de zenuwen, en de deelen, die onmidde

lijk tot derzelver oorsprong behooren, in het zenuw
gestel nog overig is, en meer bepaalt tot den
band behoort, die de werkingen der zenuwen ,
met het voortreffelijker deel van ons bestaan, met
de zielsvermogens namelijk, vereenigt

$ 199. Op deze verdeeling is eene fraaije waar
neming van den beroemden soEMMERING , ge
grond (g). 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

derzelver hoeveelheid met de teérheid der zenu
-

wen,

(g) soEMMERING, Disfertat. de ba/l encephali, pag. 17.

Gotting. 1778. 4to. "
En in het reeds aangehaalde werk, Uber die korperliche
verfohiedenheid des Negers von / uropäer, pag. 59.
Jo• GoTTFR. EBEL, Obfervattones neurologicae ex ana

fame comparata. Traj, ad Viadr. 1788. 8vo,

/
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VAN HET ZENUWGESTEL.

wen, welke er uit voortkomen, maar niet indien

men hunne zwaarte met het gewigt des ganfchen
ligchaams vergelijkt.
S 2oo. De herfenen (h) zelve zijn, behalve door
het bekkeneel, door een driedubbeld bekleedfel
bedekt, door het harde , en het zachte herfen.
vlies, en het fpinnewebsvlies , dat tusfchen deze
beide in ligt.

$ 2o1. Het harde harfenvlies (i), bekleedt even

als een beenvlies de inwendige oppervlakte van
het bekkeneel, en spreidt zich in verscheidene
verlengfels uit: in het fikkelvormig, waar door de
twee halfronden der herfenen, en tevens de klei

ne hersenen verdeeld worden, en in het tentvor
mig (k), dat de achterste kwabben der hersenen
Ons

(h) EUsTACHII, Tab. XVII, XVIII.

-

HALLERI, Icones anat. Fafcic. VI. Tab. I, II, III.
sANTORINI, Tab. posth. II, III.
F. B. osIANDER, in Comment foc. Reg. fcient, Gotting.
•
vol. XVI. pag. 105. Tab. III.
D. M. soEMMERING, de oculor. fect horifontali. Tab. I.
-

-

(i) Jo. LADMIRAL, Icones durae matris in concava,
et convexa /uperficie - ifae, Fasc. I, II. Amft. 1738. 4to.
(k) Opmerkingswaardig is het vlies der beenen van het
bekkeneel, dat in velerhande zoogdieren in het gemelde
tentvormig verlengfel dringt, en hetzelve dus steviger maakt.

Ten onregte schrijft chEsELDEN , (Anat. of the bones,
Cap. 8.) het alleen aan de zogende roofdieren toe, daar ik
het ook in het geflagt der paarden, en der zeekalven gevon
den
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ondersteunt, en derzelver drukking op de kleine
herfenen voorkomt.

Voorts bevat het in zijne verscheidene verdub
belingen de aderlijke boezems (l) , ftevigt dezelve,

en voorkomt hunne drukking op de hersenen. Het
is door deze boezems, dat het bloed uit de her

fenen naar het hart te rug vloeit, wiens hoeveel
heid en evenredigheid , tot die van de geheele
bloed massa, zoo als zINN zeer juist aangemerkt
heeft, de Natuurkundigen te ruim genomen heb
ben.

-

-

$ 202. Het naaste op het harde herfenvlies volgt

het fpinnewebs vlies, wegens deszelfs teerheid dus
genaamd, maar welks nuttigheid thans nog onze
ker

den heb. Intusschen schijnt men over het nut van dit been
achtig verlengfel nog niet te moeten beslisfen. Want, dat
het, zoo als men gewoonlijk beweert (ook nog LAUR. NI

HELL , De Cerebro, pag. 4. Edinb. 1780.) in sterk sprin
gende 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.

(l) viEUssENs, Neurograph, univerfal. Tab. XVII.fig. 1.
DUvERNEY, Oeuvres anat. Vol. I. Tab. IV.

HALLERI, Jcon. anat. Fafcic. I. Tab. VI.

wALTER, de morbis pertitonaei, et apoplexia, Tab. III,

IV. Berol. 1785. 4to.

vic& D'AZYR, Planches anatomiques, Tab. XXXII,
et xxxV.
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ker is. 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,

-

$ 203. Anders is het gelegen met het zachte, of
dunne herfenvlies, dat den bast der herfenen overal

zeer naauw omvat (m), 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 herfenvlies, van
de herfenen afgefcheurd 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 (n).
$ 204. De herfenen, zoo wel de groote als de

kleine, bestaan uit velerhande deelen, welke van
een verfchillend weeffel, en van eene onderfchei

dene gedaante zijn (o), doch wier nut tot nu toe
-4
-

meest

(m) RUYscH , He/psnf aa， epiftolam problematicam
nonam. Tab. X. Amft. 167o.
(n) B. s. ALBINI, Annot. acad. L. I. Tab. II. fig. 1-5.
(o) Vergelijkt behalve de reeds opgegeven en nog op te
geven Schrijvers.

J. en E. wRNZEL, de ftructura cerebri, Tubing 1812.

c. G. cARUs, Darflell. des Nervensystem, Lipf. 1814.
c. F. BuRDAch, vom Bau und Leben des Gehirns,
Vol. I. Lips. 1819.
-

-

-

»
Voor
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-

meestal onbekend is. Deze deelen worden voor
namelijk van elkander gescheiden door de vier zoo

genoemde holligheden der hersenen (q), waarvan
de voorfte, en de vierde, de vaatryke vlechten

(plexus chorioidei) bevatten, wier werking mede
niet is uitgemaakt (r).
S 205. Alle de deelen der groote en kleine her
fenen, bestaan uit tweeërlei zelfstandigheid. De
eerste is de graauwe, of aschkleurige, die men
ook de uitwendige , of den bast der herfenen
noemt, fchoon zij overal de buitenste oppervlakte
niet uitmaakt. De tweede is helder wit, blank
van kleur, en heet de mergachtige zelfstandig
heid.

-

Tusschen deze beide ligt, volgens de waarne
-

min

vooral ook aangaande de trapsgewijze ontwikkeling der
herfenen in de vrucht.

JoN. DöLLENGER, Beytr. zur Entwickelungs Gefch des
menfch. Gehirns, Francfe. 1814. Tob.
J. L. scHOENLEIN , von der Hirnmetamorph. Werdeb.

1814. 8.
F. TIEDEMAM, Anat u Bildungsgesch, des Gehörns in
foetus. Norimb. 1816. 4.
(q) s. TH. soEMMERING, Uber das Organ der Seele, Tab.
, II. Regiom 1796. 4to.

(r) De hooge waarde dezer vlechten in de dierlijke
huishouding, bewijzen de ziektekundige lijkopeningen van
krankzinnigen, waaruit blijkt dat er geen gedeelte der hersenen
zoo veelvuldig ziekelijk wordt aangedaan als deze.

I

I45

VAN HET ZENUW GESTEL.

nningen van soEMMERING (s), nog eene derde van

eene vuile witte kleur, het meest in den zoo ge
aamden boom des levens in de kleine, en in de
achterste kwabben

der groote herfenen te be

merken,

$ 206. De graauwe zelfstandigheid (t), 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 zamenweeffel van vaatjes, zoo wel bloed

vaatjes, als kleinder ongekleurde vaten (S. 92)•
Een gering gedeelte van deze vaatjes, dringt (u)

tot in de mergachtige zelfstandigheid. Deze fchijnt
behalve uit de genoemde vaatjes, en een zeer dun

celwijs-weeffel,

uit een parenchyma te bestaan ,

dat genoegzaam papachtig is, en waarin het ge
wapend oog tot nog toe geen ftandvastig en be
paald

-

n

(s) De baft Encephalt pag. 63.
GENNARI, de peculiari ftructura Cerebi. Tab. II, III.
Paris 1782. 8vo.

(t) MALPIGHI, De cerebri cortice c. rel. de viscerum ftruc
tura Exercit. Lond. 1669. 12mo.

**

Ruysch, De cerebri corticali fubftantia, Ep. Problem.
XIIma. Amft. 1699, 4to.
CHR. FR. LUDwIG, De cinerea cerebri fubfantia. Lipf.
I779. 4to

(u) B. s. ALBINI, Annot. acad. L. I. Tab. II.
K

fig: 4 »
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paald maakfel heeft kunnen ontdekken (v), en
het geen de fcheikundige ontleding geleerd heeft,
eene eigenaardige zelfstandigheid te zijn, met eiwit

eenigermate te vergelijken, en rijk aan koolstof (w).
$ 207. De herfenen zijn in eene gedurige, doch

zachte beweging (x), welke met de ademhaling
in dit verband ftaat, dat, als de longen door de

uitademing worden zamengedrukt, de herfenen een
weinig worden opgeheven, en wederom dalen,
wanneer bij de inademing de borstholte zich uit
zet (y).

S

2o8.

(v) Zie METzGER, Animadverftones ad doctrinam nerve
rum. Regiomont. 1783. 4to.

(w) SABs., De proportionibus quatuor elementorum in
cerebro et musculis. Kil. 1818. 8.

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

waardig verschijnsel naauwkeurig beschreven in 't Commerc

litter. Norico, pag. 409. feqq. a. 17.44. En nog uitvoeriger
in de Memoires prefentes à l'Acad des fc. de Paris, Tom.
I. pag. I13.

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

heeft hier de oorzaak van door veelvuldige ontledingen van
levende dieren zeer scherpzinnig nagespoord, in experimen
ta circa motum cerebri, cerebelli, etc. Gotting 1753.

Zie ook de verhandelingen van F. De LA MURE, en
LoRRY, over dit onderwerp in de Mem. prefentés, etc. Tab.
III. pag. 277. fuiv. 344- fuiv.
-

-

(y) Niet lang geleden, heb ik de wenfchelijke gelegen

heid gehad, die beweging in een volwassen mensch zeer
--

---------- -

- -- - -

dui

s

|
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$ 208. Het ruggemerg (z), is het verlengfel van
de herfenen, hetzij nu dat men aannemen wil dat
het

duidelijk waar te nemen, en er eene 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 kroonnaad had
gebroken, waar door er eene groote gaping ontstaan was,
alleen bedekt door de uitwendige bekleedfelen en een zacht
likteeken. Deze gaping maakte een kuil, die naarmate hij
waakte of fliep, min of meer diep was, en daarenboven

bij de verschillende maat van ademhaling verschilde, zoo dat

dezelve diep meerzonk, zoo dikwijls ik hem beval den
adem in te houden' daarentegen meer wierd opgezet, wan
neer hij lang achter éen uitademde. Behalve dit, kon men
in den grond des kuils een polsslag 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 aanmerken, dat de regter
ledematen van dien jongeling, na deze wond aan den lin
kerkant van het hoofd, lam zijn geworden.
B,
Over de beweging der hersenen, waarvan onze Schrij

ver hier fpreekt, verdienen de proeven van RICHÉRAND,
Nouveaux Elemens de phyftologie, Tom, II, pag. 134. volgg
van de derde uitgave nagelezen te worden, vooral, om dat
deze proeven tot geheel andere besluiten voeren, dan onze

Schrijver op het voetspoor van schLicHTING en HALLER,
hier voorstelt. - VOSMAER.

(z) HUBER, De medulla fpinali, Gotting 1791, 4
K 2

De

-
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het daaruit als uit deszelfs bol ontfpringt, of te
genovergesteld daarin eindigt, of als het ware uit

vloeit (*). Hetzelve is in den buigzamen koker, dien
de ruggewervelen vormen, besloten, door dezelfde
vliezen, als de herfenen omkleed, en mede uit
tweeërlei zelfstandigheid gevormd , echter zoo,
dat de graauwe, hier de inwendige, door de wit
te wordt omgeven.
$ 209. En het is uit deze dubbele bron, uit de

groote en kleine herfenen, en uit het ruggemerg, dat .
de zenuwen (a), voor het grootste gedeelte ontfprui
ten, gedeeltelijk veeleer met dezelve fchijnen zamen te

hangen. Het zijn meer of min witte, en meer of min
zachte draden, voornamelijk uit celvormige buisjes

bestaande, die het zenuwmerg bevatten (b), en die
door genoegzaam alle de overige zachte deelen van

het menfchelijk ligchaam verdeeld worden.
$ 210. Het is toch nu, na de ontelbare proeven
Van

-

-

De afbeelding daar voorkomende is geplaatst onder ie
van HALLER, Fasc. 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.
c. G. TH. KEUFFEL, de medulla fpinali. Hal. 1810. 8.
(*) Vergelijkt Anatomie et Phyftologie du fysteme ner
-

veux etc. par F• J. GALL et G• SPURZHEIM, Par. van het

jaar 181o. af. 4.

(a) RoL. MARTIN, Oratio de proprietatibus nervorum ge
neralioribus. Voor zijne Inftit. neurologicis.
(b) REIL , De ftructura nervorum, Hal. 1796. Tab.
K. B. osLANDER in Comment foc. Reg. fcient, Gotting T.XVI.
57.

-

-

-
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van HALLER (c), en andere zeer naauwkeurige
waarnemers, uitgemaakt zeker, dat er meer dan
eene foort van gelijksoortige deelen onzes lig
chaams is, waarin noch het ontleedkundig mes,
en een oog, dat zich voor bedrog waarde, eenig

wezenlijk spoor van zenuwen, noch heelkundige
waarnemingen (d), en ontledingen van levende
•

die

-

(c) Zie HALLER, De partibus C. H. fenfibilibus, in
Comment. fociet. fcientiar. Gotting. T. I. En zijne : derde
redevoering over dezelve, in Nov. Comment. Gotting. T. III.
PETRUs. CASTELL, Experimenta, quibus conftitit varias
h. c. partes fentiendi facultate carere. Gotting. 1753. 4to.
Verder drie geheele verzamelingen van fchriften, die op de
letterkundige twisten betrekking hebben, welke deze Göt

tingfche fchriften door geheel Europa hebben verwekt: is ,
* Sull' infenfibilita ed irritabilita disfertationi, transpor
tate di J. G. v. PETRINI, Rom. : 1755. 4to.

"

- @

Sulla infenfitivita ed irritabilita Halleriana, opuscoli re
colti da, G. B. FABRI, IV. Vol. Bonon. 1757-59. 4to, i

Als mede het werk, dat door HALLER zelven is uitgege
wen, Memoires fur la nature, fcnfible et irritable des par

ties du corps humain, IV. Vol. Lausanne 1756-1759. 12me.
(d) Daar de Schrijvers zoo wonderbaarlijk verschillen

over het gevoel der pezen, en andere ligchaamsdeelen, die
weldra in den tekst zullen voorkomen , ja elkander hierin

tegenspreken, komt het mij voor, dat de gronden die dit
gevoel ontkennen, meer gewigt hebben, dan die hetzelve

beweren. en dit wel, om dat men op niets minder staat kan
maken, dan op het oordeel der lijders, aangaande de zit
plaats van inwendige pijnen. Want, om niet eens voor
beelden van menschen op te halen, die over pijn in ledema
K3
te®

W

I50

OVER DE WERKINGEN -

dieren, fchoon ze door eene geöefende hand me
nigmaal herhaald wierden (e), ooit eenig gevoel
hebben kunnen bespeuren.
Hier

ten klaagden, die reeds voor lang waren afgezet: iets dat
men met een gansche fchaar van getuigen zoude kunnen
ftaven, ziet men dikwijls zieken, die lang over de plaat
felijke, en vaste pijn aan eenig ligchaamsdeel klagen, dat
men echter, na den dood, ongeschonden, en zuiver be
vond; terwijl een ander, dikwijls een ver afgelegen deel
door eene flepende kwaal. was aangetast, en de zieke het
lastig gevoel van deze kwaal, tot eene geheel andere gezon

de zitplaats overbragt.
'Op deze wijze, kunnen naar mijne gedachten, de klagten
-

van lijders aan de venusziekte, beter worden verklaard,
dan door proefnemingen, die een geheel ander refultaat
geven. Want ik heb zelf gezien, dat de prikkeling van het
beenmerg, met opzet, en met bewustheid der kranken in
het werk gesteld, geen onaangenaam gevoel hoegenaamd,
heeft verwekt.
»"
* . . . .
. o

(e) Ik worde van dag tot dag meer overtuigd, dat men in
het bepalen van phijfiologische waarheden door ontleding
van levende dieren de grootste voorzigtigheid, ervarenheid,
en herhaling van de zelfde proeven op dieren van eene ver
fchillende foort, noodig heeft. Om bij het voorbeeld van

het gewaande gevoel van het beenmerg, waarvan ik zoo

even fprak, te blijven. Meer dan eens zag ik, wanneer ik
die proef op verscheidene zoogdieren en vogels herhaalde,
zeer verschillende uitkomsten. De meeste dezer dieren lie

ten, zonder eenig teeken van gevoel te geven, het merg
van een of ander langwerpig been, geheel wegnemen.

An

dere daar en tegen, geheel op dezelfde manier behandeld,
'-

kre

w,
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Hiertoe behooren, behalve het eenvoudig cel
wijsweeffel, de opperhuid met het flijmvlies van
MALPIGHI, de haren, en nagels: voorts de kraak
beenen, en de beenen zelve met het beenvlies,
en beenmerg, de pezen, peesaardige vliezen en
banden, de meeste uitgestrekte inwendige vliezen,
gelijk het harde herfen- en spinnewebsvlies; het
borstvlies, met de borstmiddenfchotten, en het
hartezakje : het buiksvlies, maar ook het hoorn
achtigvlies van het oog, ook de meeste deelen
van het watervaatgestel, voornamelijk de ductus
thoracieus, en eindelijk de nageboorte met den
navelstreng.

:

:

$ 211. De eerste oorsprong der meeste zenuwen

uit de herfenen, 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
herfenen ontspringen (f)? Voor de laatste mee

ning, schijnen zoo wel verschijnfels in den zieken
tOC
-

-

-

-

--

,

kregen reeds stuiptrekkingen, en huilden reeds, bij de
ligtste aanraking van het instrument. Het is mogelijk, dat

deze dieren nieuwe pijnigingen vreesden, en daardoor, bij
de op zichzelve onschuldige aannadering van het instrument,
ftuiptrekkingen kregen. Het kan echter ook zijn, dat fom
mige dezer dieren, verstompt door de hevigheid der gelede

ne finart, de ligtere prikkeling van het merg niet gevoeld,
hebben, fchoon dit ook zenuwen had.

-

»

(f) Lassus, heeft in zijn werk fur les decouvertes, fai
K4

-

-

fef

152

OVER DE WERKINGEN

toestand (g), als in het ruggemerg, en de vereeni
ging der gezigtszenuwen, de overkruising zelve der
vezelen te pleiten (h).

-

r

S 212. In deszelfs loop wordt het zenuwmerg
door een verlengfel van het dunne herfenvlies, ver

gezeld (i), zoo dat het door een bekleedfel ont
vangt, dat met fijne vaatjes voorzien is (k). Maar
zoodra de zenuwen uit de herfenen, of het rugge
merg te voorfchijn treden, vertoonen zij eene zon
derlinge gedaante, waardoor zij bijna van alle ove

rige gelijksoortige ligchaamsdeelen kunnen onder
fcheiden worden. Zij hebben, namelijk dwarfche,
min of meer fchuinschhoekige plooijen, die reeds.
voor lang door P. P. Mo L1 N EL L1 dus benaamd
zijn (l). Hij vergeleek dezelve niet ten onregte.
met

- lº

zes in anatomie, pag. 299.feq. Par 1783. 8vo. de verschil

lende gevoelens des Schrijvers, nopens dit onderwerp, met,
veel zorg bij een verzameld.

(g) MEIN sIM. Du PUI, de homine dextro et finifro, Pag
107, feq. Lugd. Bat. 1780. 8vo.
C. F. ED. MAHLIS, commentatio de morbis hominis dextri

et finistri. Gott. 1818.
- (h) soEMMERING, in Hesftfchen Beiträgen zurGelehrfam
-keit, P. I. et IV.
F. N. NoTHIG, (praef soEMMERING), De decusfatione ner
»orum opticorum. Mogunt. 1786. 8vo.

-

J. F. AcKERMAN, in Biblioth. Medic. door mij uitgege
ven. Vol. III. p. 337.27o6.

-

,

-

FL. CALDANI, opuscula anatomica. Pated. 1803. 4. p. 11.
(i) PFEFFINGER, dc ftructura nervorum. Argent. 1782. 4to.
- (k) GUIL. BATTIE, de principiis animalibus, pag. 126. -

Lond. 1757. 4to. '

(l) Comment. Inftituti Bononienf. Tom. III. pag. 282
*

feq

,
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met de kringen der aardwormen, en de ringen van
van de luchtpijp.

-,

$ 213. Hier en daar vormen de zenuwen, voor
namelijk die van een bijzonderen rang, gelijk de
de tusfchenribbige (m), zoogenaamde zenuwknopen,
welke van een zeer ineengewerkt weeffel, en van
eene aschgraauwe, naar het rode zwemende kleur
zijn, maar wier werking nog niet bepaald is (n).
-

Meer dan eenig ander, behaagt ons echter het ge

voelen van ziNN (o), die van oordeel was, dat
zij tot eene naauwere vereeniging, en ineenweving
dier verfcheidene zenuwdraadjes dienen, die van

verscheidene kanten, in die zenuwknopen

(p) bij

een komen, zoo dat ieder zenuwdraadjen, dat we
*i
in
te
der
- als een teenorm
-

feq. fig. 1, 2, 1755. - Deze waarneming van Moline LEI,
hebben FEL. FoNTANA en ALEx, MoNRo, met vele bewijsgron

den gestaafd, en door eigene gedachten opgeluisterd. Zie

hier over den laatsten in zijn meermaals aangehaald werk,
den eersten in zijn Tr. fur le venin de la vipere, Vol. II.
Flor. 1781, 4to.
. . .
ºf
*

*

-

(m) c. AsM. RUDoLPHI, in abhandl. der Berliner Acad.

der wisfensch. 1814 p. 163.

-

, +

(n) J. STIEGL1Tz, uber den thierifchen Magnetismus.
Hann. 1814. p. 556. fd.
i

-

-

(o) Mem. de l'Acad, des fc. de Berlin, Vol. IV. a. 1753,
* (p) Behalve meer, die over de zenuwknopen in het bij

zonder hebben gehandeld, kan men hier over vergelijken:
- ANT. scARPA, anatom. annot. L. I. De nervorum gang
liis et plexubus. Mutin. 1779, 4to.

G. PRocHASKA, de ftructura nervor. Widdob. 1780. 8vo.
C. N. wUTzER, de C. H. gangliorum fabrica atque ufu.
Berl, 1817. 4.

-

K 5

1

•

ovER DE wERKINGEN

154

derom uit een zenuwknoop voortfpruit, uit alle die
draadjes bestaat, welke daarin waren uitgelopen.

"

Iets dergelijks fchijnt er ten opzigte der zenuw
vlechten plaats te hebben, uit een diergelijken za

menloop, en netsgewijze ineenvloeijing van ver
fchillende zenuwen, en uit een diergelijke zamen
weeffel van zenuwdraadjes ontstaande, waarin de

zenuwen, bij zulke vereenigingen, gesplitst worden.
$ 214. De tusschenribbige of groote medelij

dende zenuw is , boven de overige zenuwen,
een

aanzienlijk

van

toestel van beide foort van werk

tuigen, van zenuwknopen namelijk, zoo wel als ze
nuwvlechten voorzien, van welke deze in het alge
meen met kleine en tedere draden met het overige
zenuwgestel zamenhangende, als het ware eene
eigendommelijke en bijzondere zamenstelling fchijnt

daartestellen, bij uitsluiting tot die verrigtingen be

stemd, welke gewoonlijk onwillekeurige genoemd

ºorden: waarom dan ook nie HAT dit zelfde stel
urder van het bewerktuigd leven, zoo
als hij dit noemde, van het overige onderscheid, dat

fel, als

tot regeling van het zoogenoemd dierlijk leven verv'
ftrekt. (4). . . . . . . . . -

-

-

-

-

-

-

-

--

$ 215. Even als de eerste oorsprong der zenu
wen, zoo liggen ook de punten, waarin hunne ui

terfte takjes ten laatste uitloopen, in het duistere

verborgen. Want, wanneer men die weinige Inlº
ze
--

Je

*,

(T) zie
p- 189.

*

rell. in Archiv. f: die Phyftologie Tom.

VII.
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nuwen uitzondert, die in een mergachtig vlies uit
loopen, gelijk de gezigtszenuwen in het netvlies van
het oog, de zachte zenuw van het zevende paar,

in den zenuwband, die tusschen de fpirale fchilfer

tjes van de wenteltrap in het oor loopen: wanneer
men deze en diergelijke uitzondert, dan onttrekken
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 parenchijma dier deelen vermengen , en
als het ware in eene pap wegvloeijen.

$ 216. Het is uit de tot hiertoe opgenoemde dee
len, uit het gewaarwordingswerktuig (fen/orium),
en de

zenuwen, welke daar

van daan, bijna door

het geheele zamenftel des ligchaam verdeeld wor

den, dat het zenuwgestel bestaat, als het ware

het middel daarstellende, waardoor de onderlinge
gemeenschap tusschen ziel en ligchaam, zoo lang
het
leven duurt, wordt onderhouden.
k,
Y

$ 217. Dat de ziel het naaste met de hersenen

zelven als de stoffelijke voorwaarde van de p/ychische
verschijnselen, verbonden is, leert ons boven alles
onze eigene overtuiging, zoo wel als de ziekten der
ziel welke op ongeregelde aandoeningen der herse
nen volgen; behalve dat er nog andere bewijzen,
zoo als de naaste, vereeniging van de zinwerktui
gen met dezelven, daarvoor pleiten. 'G -

:

$ 218. Ja zelfs zijn fommige Natuurkundigen

door die zonderlinge gedaante en plaatsing van ee
nige deelen der hersenen, en ook door ziektekun

dige waarnemingen aangespoord geworden , om het
€CI)
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een of ander dezer deelen, voor de eigenlijke zit
plaats en, om dus te spreken, voor den troon der
ziel te houden. Deze zitplaats, hebben sommigen

gesteld in de

-

pijnappelklier (r), anderen, in het

celachtig (*) ligchaam, weer anderen, in de ge

reepte ligchamen, eenigen ook in het vocht, dat
in de hersenholligheden, de eerste uitfpruitfels van
eenige zenuwen bespoelt. oo!
Men moet evenwel niet meenen, dat alle
werkingskracht van het zenuwgestel alleen van de
-

: $ 219-

hersenen afhangt, want ook het ruggenmerg, en
de zenuwen zelve, hebben zekerlijk mede krachten,
die hun eigen zijn, en zijn daar door in staat om

de spieren in. beweging te brengen. Derzelver vaat

rijke rok, ($ 212.) schijnt tot onderhouding en ver

sterking dier eigendommelijke krachten te verstrek
ºf

ken.

'ie er t-

-

-

-

-

De
elklier met steentjes vervuld was, fcheen eenig gewigt
aan deze vooronderstelling van CARTESIUs te geven. Doch
nauwkeurige waarnemingen hebben geleerd, dat de pijnap
peklier niet alleen in krankzinningen, maar in genoegzaam
alle, ook de gezondste menschen, doch nooit in andere
dieren, van het twaalfde jaar af, met parelachtige korreltjes
is opgevuld. Ziels. Tg. soEMMERING, de lapillis vel prope,
(r)

ontleding van krankzinnigen, bij welke de pijn

vel intraglandülam pinealem fitis, f. de acervulo cerebri,
- - - - - 1 tot 2 : . . . .
Mogunt. 1785. 8vo. ;
her
voorreg
deeltje
der
dit
van
ten
heeft
de
r (s) zINN,
fenen mannelijk wederlegd. Zie hier over zijne Exper. : cir
ca corpus callofum cerebellum duram meningem, in vi
2

•is animatuut

2

tuuut. Gotting.

1749. 4to.

.
-

zu--

-

,

-

**
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ken. Deze krachten zijn echter bij den mensch ge
ringer, en daarentegen de afhankelijkheid der ze
nuwen van de herfenen bij hem grooter, dan bij
anderen, voornamelijk bij koudbloedige dieren.
$ 22o. In het algemeen blijkt het van hoe grooten
invloed het zenuwgestel is op fchier alle de verrig

tingen der dierlijke huishouding, op de beweging
(t), de ademhaling (u), de dierlijke
warmte, ($ 169. n. *) de spijsvertering, de voe
van het hart

ding (v), enz. Deszelfs werk is voornamelijk twee
ledig. Voor eerst, moet het eenige andere deelen,
en wel vooral de fpieren, die aan het gebied van
den wil onderworpen zijn, in beweging brengen,
waarover wij elders breder fpreken zullen. De ze
nuwen dienen ten tweeden, als werktuigen van het
gevoel, en moeten de bemerkbare indrukken, die

het ligchaam aandoen, naar de herfenen overbren

gen, om daar eene gewaarwording te doen ontstaan
of door het medegevoel ($ 56.) tot eene bepaalde
terugwerking gelegenheid te geven, enz.
$ 221. Dat dit het werk van het zenuwgestel is,
fchijnen genomene proeven en waarnemingen bui
ten

-

(t) LEGALLoïs, sur le principe de la vie, Par. 1812. 8.
B, C. BRODIE, EV, HOME, A. B. WILSON. PHILIP et W. CLEFT

in Philof. Transact. 1811, fq. et 1814. fq. G. B.TREVIRANUs,
in verm, fchrift. T. I. p. 99.

(u) DUPUIJTREN 1. c. DUCH. DE BLAINVILLE, propofttions
sur la respiration, etc, Par, 18o8. 4.

(v) TREVIRANUs, biolog. T. V. p. 107.
-

/

---

158

OVER DE WERKINGEN

ten allen twijfel te stellen. Maar om nu ook de
wijze te verklaren, waarop die werktuigen de ge
noemde werkingen doen, heeft vrij wat meer ar
beids in.

$ 222. Over het geheel kunnen de verschillende
gevoelens, die hier over zijn, tot twee hoofdklas
fen gebragt worden. Onder de eerste behooren 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 (w); anderen eëhe stof, die met het
vuur, met het licht, met zekeren aether, met de

zuurstof, met de electrieke, of magnetische ftof
overeenkomt, 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 veronder

ftelling, - die van de anderen hebben getracht te be
ftrijden, mij even zoo ruw zijn voorgekomen, als
die flngeringen der zenuwen, of die vloeistof, die
er in vervat is, fijn dienen te wezen, indien een
van beiden plaats zal hebben.

-

$ 224. Zelfs fchijnen beide gevoelens, indien ik
mij niet geheel bedriege, zeer wel zamen te kunnen
/

t

be

(w) MicHELITz, fcrutinium hypothefeos fpirituum anima
Jium. Prag. 1782, 8vo.
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zenuwvocht,

dat door middel van prikkels, die er op werken,
bewogen, en tot flingeringen gedrongen wordt.

$ 225. Immers komt het mij voor, dat het maak
fel der herfenen, dat vrij wel met dat van andere
afscheidingwerktuigen overeenkomt, voor het be
ftaan van zulk een zenuwvoeht in de zenuwen,
fpreekt (x). En dat er daarom juist geene buisjes
en kanalen, om zulk eene vloeistof door de zenu

wen te verdeelen, evenmin als in eenig ander filtrum
nodig zijn, is iets dat van zelfs blijkt.
Aan dit gevoelen wordt niet weinig kracht bijge
zet, door die belangrijke overeenkomst tusfchen de
werking der zenuwen en die verschijnselen voorko
mende, welke zoo wel door de verbinding van den

galvanifchen(y)toestel, als door de gewoone electrieke
werktuigen in het levend dierlijk ligchaam, of in
deszelfs nog niet geheel van leven beroofde deelen,

opgewekt worden, en onlangs aan de Natuurkundigen
aanleiding gegeven hebben om dit vermoedelijk ze
nuwvocht met de electrieke flof te vergelijken. Even
als die zonderlinge, maar nog niet genoegzaam te
verklaren uitwerkfelen, welke tot het zoogenaamd

dier
(x) G. TH, soEMMERING, over de wederopneming van het
zenuwvocht, door de watervaten, Amsterd. 1811. 8vo.

(y) F. A. voN HUMBoLDT, uber die gereizte muskel und
Nervenfafer, Paris 1797. II. Vol. 8vo.
• J. w. RITTER, Beneis dads en bestendiger Galvanismus
dem Lebensprocesf im Thierreiche begleite. Win, 1798, 8ve,
-

---- -------- --
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dierlyk magnetismus (z) gebragt worden, zoo wel
als andere verschijnselen, door welke men meent dat

als het ware een gevoelige dampkring (a) aan de
zenuwen zoude toetefchrijven zijn, met dit zelfde
gevoelen aangaande een bijzonder zenuwvocht, vrij
genoegzaam fchijnen over een te stemmen (b).

s 226. Van den anderen kant schijnen ook zeer
vele natuurkundige verschijnfels, in allen opzigte,
aan eene trillende beweging, offlingering der zenu
wen te kunnen worden toegeschreven , mits men
zich hoede er het grove denkbeeld van gefpannen
fnaren aan te hechten, maar zich zulk eene flin

gering voorstelt, als in de zoo tedere brijachtige
zelfstandigheid der herfenen kan plaats hebben.
Het is ten minste, ten duidelijkste bewezen, dat
het gehoor door eene flingering wordt te weeg ge
bragt, (en waarom ook niet verder naar het fenfo
rium voortgestuwd?) en dat iets diergelijks ook bij
het gezigt plaats heeft, is zeer waarschijnelijk, al
wil men ook het gevoelen van LE o N, E U LE R niet

geheel aannemen.

•

.
Dat

(z) J. HEINEKEN, Ideen und Beobachtungen den thieri
fchen Magnetismus betreffend. Bremen 18oo. 8vo.

(a) v. HUMBoLDT, et HEINEKEN, 1. c.
G. c. BERENDT , de atmosphaera nervorum fenfitiva,
Gotting 1813. 4to.
w

(b) Vergelijkt ook aan den anderen kant de strenge en
naauwkeurige beoordeeling dezer bedenkingen in het reeds
genoemde werkje van STIEGLITz, uber den thierifchen Mag
netismus, p. 75.

4-

-

t
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Dat zelfs de werking der overige zintuigen niet
veel van diergelijke trillende bewegingen verschilt,
heeft de groote NF w ToN (c) reeds gegist, en na
hem de fchrandere HART LEY, waarlijk met een
zeer gelukkig gevolg, zoo waarschijnlijk gemaakt,

•

dat hij daaruit, voornamelijk door middel van den
wafem die zich in de herfenholligheden bevindt,

)

dien hij eenen aether noemt (d), eerst de verbinding der denkbeelden, en hierdoor wederom de
werking van verre de meeste zielsvermogens, zeer
vernuftig verklaarde (e).

|

O

DE R T IE N DE A F DE E L IN G. .
o v ER DE UIT w EN D1 GE z1 NNEN IN HET
AL GE ME E N, EN IN HET B IJz oND ER
OV ER

HET G EV O E L, ,

$ 227. W ij hebben gezien, dat eene der werk
zaamheden van het zenuwgestel bestaat in de indruk
ken
w

*.

(c) Zie zijne Quaeftiones, achter zijne Optica Qu. 27.
pag. 355. Volgens de Londenfche uitgave van 1719. 8vo.
(d) DAv. HARTLEY's, obfervations on man, his frame,
his duty and his expectations, Vol. I. pag. 44. Lond.
1749. 8yo.

-

-

(e) ER. DARwIN, heeft in het eerste deel van zijne Zoönomie, vele stellingen van HARTLEY, welke hier te huis
hooren, verder uitgebreid.
-

L

*

-

-

-

-

-

-

-
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ken aan het gewaarwordings werktuig medetedee
len. Dit geschiedt door middel der uiterlijke zin
nen, die, als het ware, de wachters van het lig
chaam, en leermeesters der ziele zijn.
Wij fpreken hier alleen over de uitwendige zin.
men. Want den aandrang ter ontlasting, of den
honger, of andere diergelijke inwendige aansporin

gen der natuur, met DE G oRT ER (f), onder de
zinnen te rangschikken, is, zoo als HALLE R reeds

voorlang opmerkte, wat al te fpitsvindig.
S 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: des

zelfs werktuig, of organum, is over de geheele op
pervlakte des ligchaams wijd en zijd verfpreid, en

hetzelve wordt door verre de meeste eigenschappen

der dingen, die buiten ons zijn aangedaan.
S 229. Immers worden wij niet alleen fommige
hoedanigheden der ligchamen , zoo als warmte,
hardheid, zwaarte, enz. alleen door middel van het

gevoel gewaar ; maar omtrend anderen , ZOO als
de gedaante, den afstand, enz. worden wij door
het gevoel eerst regt zeker, offchoon zij ook op
andere zinnen werken.

-

$ 23o. Ook fchijnt het minder dan andere zinnen,
aan vergissing onderworpen te zijn, en het is door
be

(f) Jo. DE GoRTER , exercitationes medicae IV. Amst.
I737• 4to
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beschaving en oefening voor zulk eene volmaaktheid
vatbaar, dat het eenigzins het gebrek van andere
zinnen, voornamelijk van het gezigt, kan vergoe
den (g).

$ 231. Over het geheel is zeker de huid, waar
van wij het maakfel reeds hebben beschouwd (h),
het werktuig van het gevoel; doch meer in het bij

zonder zijn dit de huidtepeltjes, die echter verfchil
lend zijn in de verschillende deelen des ligchaams.
Zij hebben meestal de gedaante van kleine wrat

ten (i), ook wel van spons of zwam (k), of van
draden (l). In deze tepeltjes loopen alle de huid
zenuwen, als in zoo vele papachtige penfeelt
jes uit,
-

,

S 232. De handen zijn echter verre weg de voor
11aaml

-

(g) Rol. MARTIN, in Schwed. Abhandel. Vol. xxxIx.
a. I77.

G. BEw, in Memoirs of the foc. of Manchester, Vol. I,
p. 159.
cH. HUTToN's, Mathematical. Dictionary. Wol. I. p. 214,
(h) F. DE RIET, de Organo Tactus. L. B. 1743, 4to.
Mede te vinden in HALLERO, Collect. anat, T, IV.

(i) DAv. coRN. DE coURCELLES, Icones mufculorum ca

pitis, Tab. I. fig. 1. 3.
(k) B. s. ALBINI, Annotat. academ. Lib, III. Tab. IV.
-

fig. I. 2.

(l) RUYscH, Thefaur. anat. III. Tab, IV. fig. 1. The
faur. VII. Tab. II. fig. 5.
-

B. s. ALBINUs, t. a. p. L. VI. Tab. II. fig. 3. 4.
L 2
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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.

Daarenboven hebben de toppen der vin

gers aan de binnen zijde zeer fraaije, min of meer
fpiraalswijze voren, en aan de buitenzijde, fchild

vormige nagels (m).
S 235. De fchildvormige nagels (n) 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 (o). Daardoor wordt aan de drukking
Van

-

(m) GREw, In Philof. Transact. n. 159.
*
(n) B. s. ALBINI, Annot. acad. L. II. Tab. VII. fig. 4.
5. 6.

(o) Dit heeft bij de apen, bavianen, meerkatten en spook
dieren plaats. De toppen der vingeren, welke zij aan hun
ne vier handen hebben, zijn zeer zacht, en even als bij den
mensch, met fpiraallijnen geteekend.
Men heeft, wel is waar, er over getwist, of buiten den

mensch ook die dieren gevoel hebben, die men vierhandige
dieren noemt. In het beslissen van dit geschilpunt moet men

in het oog houden, wat wij ($ 83.) over het verschil in
gezondheid gezegd hebben.

Ik stem van harte gaarne toe, dat de fneeuwitte handjes
van een teer meisje in fijn gevoel, zeer veel vooruit heb
ben boven de vingers der dieren, die ik heb opgenoemd.
Maar van den anderen kant, heb ik met eigen oogen gezien
Cil .
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van de tastende vingers eenigen weerstand gebo
den, om op die wijze , huune werking te ver
fterken.

-

-

-

-

Zij zijn hoornachtig, doch moeten met dit al in

het algemeen, met de opperhuid vergeleken wor
den; want onder hen ligt het netvlies, dat in de
negers eenigzints zwart is (p), en daar onder het
vel, dat zeer sterk aan het beenvlies van het laatste

vingerlid is gehecht. Alle de bestanddeelen der
nagels, zijn overlangs gestreept: zij zitten met hun
ne achterste rand, die in de handen met een maantje
geteekend is, in eene vouw van de huid, die daar
ter plaatse is omgeslagen, van daar groeijen zij on

merkbaar aan, en fchieten langzamerhand zoodanig
naar voren, dat zij omtrend alle half jaar geheel en
al vernieuwd worden.

-

goºr

- - - - - -

en geleerd, dat vele apen en bavianen, vingers hebben die
veel zachter zijn, dan die van vele woeste volken, of van

ontelbare Europeanen van lagen 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 gevoel te onderzoeken,

-

-(P) B. s. ALBINUs, de habitu et colore Aethiopum, fig. 3.
* *

*--

-

---

-
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W: proeven door middel van de tong, en

$ 234.

ook eenigzints van andere inwendige deelen van den
mond, voornamelijk het middelste gehemelte, de

keel, de wangen, en zelfs de lippen. Deze ech
ter hebben alleen fmaak van fcherpe, en zeer bit

tere dingen (q).
S 235. Het voornaamste werktuig van den fmaak,
-

-

is de tong (r), een bewegelijk, medegevend deel,
dat ligt van gedaante verandert en van een spierach
tig weeffel is, hetwelk eenigermate met dat van
het hart kan vergeleken worden, en door eene ver
wonderlijke prikkelbaarheid andere aan den wil on
derworpen fpieren, verre overtreffende (s)
$ 236. De tong is met bekleedfelen bedekt, die

eenige gelijkheid met de huid hebben. Zij zijn
het buitenste tongvlies epithelium, dat hier de plaats

der opperhuid bekleedt, het netvlies van MAL
-

P I G

-

(q) oRew's, Anatomy of plants, p. 284. volgg.
PETR. LUCHTMANs, de faporibus et guftu, p. 58. fq, L.
B. 1758. 4to.

(r) soEMMERING, icones organorum huma norum gustus.
Francf. 18o8. T. 12.

-

(s) J. G. LEIDENFROST, de fenfu qui in faucibus est ab eo

qui in lingua exercetur, diverfo, Duisb. 1771. 4.

(*) Iets het geen ik tegen het gevoelen van anderen door
'-

-

--

-

-

*- .- -
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P 1 GH1 (u), en een vlies, dat met tepeltjes bezet
is, en in maakfel weinig van de huid afwijkt,
S 237. Het grootste verfchil 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 ge
houden.
Dit flijm komt uit het blinde gat van
ME I B oo M (v), en uit de overige , naar M. o R
GA G NI genoemde verzameling van klieren (w).
Voorts is dit verschil in de gedaante der tepeltjes,
die men gewoonlijk in gesteelde, stompe kogelvor

mige (x) verdeelt. De eerste zijn slechts in klein
getal in een kring aan den wortel van de tong ge
plaatst, de overige van verschillende grootte, be
dekken, zonder eenige rangschikking , den rug,

voornamelijk aan de zijde en aan de punt, waar de

fmaak het fijnste is (y). . . . .

r

$ 238 :
*

. * w -

openingen en ziektekundige waarnemingen bewezen heb in,

Specimine hist. nat, ex Auctoribus clasficis illustratae. Got
ting. 1816. 4. p. 6 en fa.
(u) In gevlakte honden en bonte schapen zag ik ook
meest , dat de tong en de keel een veelkleurig netvlies
-

haddene

- ,

$

'

,

(v) Zie JUST. scHRADER, Obferv. et hiftor. e HARvAEI,
Z. de generatione animalium, p. 186.

(w) MORGAGNI, Adverf. anatom. prima, Tab. I.

*

(x) RUYSCH, Thefaur. anatom. I. Tab. IV. fig. 6.
B. s. ALBINI, Annot. Acad. L. I. Tab. I. fig. 6-11.

(y) In de dictionn. encycl. d'Tºverdun, is eene voortref
felijke beschrijving van eene levende menschentong, door
HALLERA
*-

L 4
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$ 238. In deze tepeltjes loopen de zenuwvezel
tjes van de tongzenuw des vijfden paars (2) uit.
Het is dus waarschijnlijk dat wij door hare mede
werking proeven. Want het negende paar (a), en

de zenuw van het achtste (b), welke naar de tong
loopt, fchijnen meer in de onderscheideue bewegin
gen der tong in het kaauwen, flikken en fpreken
van dienst te wezen.

-

-

'

-

$ 239. De tong dient, zo zij regt zal proeven,
vochtig, en, hetgeen geproefd moet worden, nat

te zijn, en opgeloste zouten te bevatten (e). Doch
bijaldien de tong, of datgene 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

fchijnt het, dat de tepeltjes die de zijden en de punt

van de tong bedekken, zich min of meer oprigten,
wanneer wij zeer fcherp proeven.
--

-

(z) Jo. FR. MEcREL, de guinto pare nervorum cerebri,
p, 97. fig. 1. No. 8o. Gotting. 1748. 4to.
-

(a) Jo. F. W. BöHMER, de nono pare nervorum cerebri,

- - - - - Gotting. 1744- 4/o.
(b) HALLER, icon. anatom. Fafc. II. Tab. I. lit. g.
- , MoNro, on the nervous fyftem. Tom, XXVI.
(c) BELLINI, Guftus organum, novisfine deprehenfum,
Bonon. 1665. 12ma,
-

-

w- - - - - - - - -
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$ 24o- De fmaak en de reuk als zeer nabij elkan
der gelegen werktuigen, even als door eenige over

eenkomst van de prikkels waardoor zij aangedaan

worden, als mede door andere betrekkingen, komen

zeer naauw overeen, van waar zij nu en dan onder
den naam van scheikundige werktuigen, of ook
onder dien van onderwerpelijke voorkomen. En
het is door de reuk dat wij de geurige uitwafemin

gen der ligchamen gewaar worden, die, bij de in
ademing opgesnoven, voornamelijk dat gedeelte van

het vlies van sc HNEIDER (d) aandoen, dat de
beide platen van het middenschot der neusgaten,
en de bolle zijden der neusholligheden bekleedt (e).
$ 241. Schoon toch de inwendige neusgaten,
zoo wel als de naburige holligheden (f), of boer

zems,
--

-

(d) coNR. vICT. scHNEIDER, de osfe oribriformi et fewu
ac organo odoratus. Witteb. 1655, 12mo. Dit klassiek werk
je maakt eene epoque in de gefehiedenis der phijfiologie, niet
alleen, om dat de Schrijver daarin het eerst de werking van
de reuk rigting heeft aangewezen, maar vooral, om dat het
een einde heeft gemaakt aan de droomen der Ouden over het
werktuig van de reuk , als een werktuig tot de zuivering
der hersenen,

-- -- -- - -

(e) soEMMERING , icones organorum humanorum olfac»
tus, Fianc. 18Io. Fol.

... . .

-

- --

-

(f) HALLERI, icon. anat. Fafc. IV. Tab, II.
L 5
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zems, die er in uitloopen, geheel en al met een
diergelijk vochtig vlies bedekt zijn , fchijnt dit vlies

echter op verschillende plaatsen van verschillenden
aard te wezen. Want het gedeelte, dat tot de
neusgaten zelve behoort, is aan de overige huid
vrij gelijk, en bedekt met vetblaasjes , en met de
neusharen, die er uit voortkomen; terwijl dat,
hetwelk aan het neusmiddenfchot, en de opperfte

holligheden van de neus gehecht is, sponsachtig
en vol van flijmgroefjes is.

Daar eindelijk het

vlies, dat langs de wanden der voorhoofds, der
wigvormige, der zeefbeens- en kakebeens-boe
zems uitgestrekt ligt, het fijnst van allen, en met
ontelbare bloedvaatjes, waaruit een druppelend
vocht uitwafemt, is doorweven.

$ 242. Dit toch fchijnt het voornaamste, zoo

niet het eenigste nut dezer boezems (g) te we
zen, dat zij zulk een gelijk waterachtig vocht op

leveren, het welk eerst in de drieledige openin
*

*

*

gen

N,

*

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

- SANTORINI, tab. posth. IV.

-

: c. J. M. LANGENBEck, neue Bibl. far Chirurgie. Vol. II.
p. 2. p. 318. Tab. II.

(g) Dat deze boezems tot de reuk, en niet of weinig tot
de stem en fpraak dienen, zoo als zoo vele natuurkundigen

meenden, heb ik breder betoogd , in Proluf: de finibus
frontalib. Gotting. 1779. 4to. Waarin ik verscheidene gron

den, zoo uit de beenwording, als uit de vergelijkende ont
legdkunde, en ziektekundige verschijnsels ontleend, heb bij
gebragt.
z-

-- -

,"

Y,
**-*-*-------------

- -

-
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gen der neusgaten doordringt, vervolgens over de
onmiddelijke werktuigen van den reuk, waarvan

wij gewag hebben gemaakt, henen vloeit, en door
ze gedurig te besproeijen, haar de bepaalde voch
tigheid geeft, zonder welke de fijnheid van dezen

zin verloren gaat.
De plaatsing dezer verschillende boezems, is me
•

de tot dit oogmerk zoo gefchikt, dat bij iedere
rigting van het hoofd, uit een of ander van de
zelve, de zoo even genoemde daauw kan neér
druipen.
$ 243. Het knobbelachtig gedeelte van het neus
vlies, waar mede wij voornamelijk rieken, ontvangt
zijne zenuwen wel meest van het eerste paar, die
*

voor het grootste gedeelte aan iedere zijde van het
neusmiddenfchot verspreid worden (h); maar ook
van twee takken van het vijfde.

Van deze zenuwen

fchijnt echter alleen het ftraksgenoemde eerste paar,
onmiddelijk het werktuig van de reuk te zijn (i),
*

-

.

. .

doch

.

,

(h) METzGER, Nervorum t primi Paris hiftoria. Argent,
1766. Ook te vinden in sANDIFoRT. Thefaur. Vol. III,
scARPA, Anatom, annot. Lib. II. Tab. I. II.

(i) Ziektekundige ontledingen, en de vergelijkende ont
leedkunde leeren dit beiden. Zoo levert bij voorb. LoDER,

Ob/ervatio tumoris fcirrhoft in bafi cranii reperti. Jen. 1779.
4to. de geschiedenis van het verliezen der reuk, na de druk
king vau het eerste paar door een gezwel.

En uit de ont

leding van verschillende dieren, heeft men geleerd, dat bij

die, welke de scherpste reuk hebben, bij de elefanten,
beeren, honden, bij de tweehoevige herkaauwende dieren,
bij
* .

*

-
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doch de overige dat van het algemeen gevoel de

zer deelen, waardoor bij voorb. het niezen ver
wekt wordt, enz,
Behalve dat, loop en ook door dit vlies een on

eindig getal bloedvaatjes, die daarom vooral opmer
kelijk zijn, om dat in geene andere, in het geheele
ligchaam, zoo dikwijls en zoo ligt, van zelfs bloed
ftortingen 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 fponsach
tig en gelijkmatig weeffel van het ($. 243.) genoem

de vlies, als het ware weg te vloeijen,

-

$ 245. Bij eerstgeboren kinderen is de werk
plaats van de reuk nog zeer bepaald en onvolko

men. De boezems, waarvan wij gewag hebben ge
maakt, zijn nog naauwelijks bemerkbaar. Hier

door komt het, dat kinderen eerst later beginnen te
rieken, na de vorming der inwendige neusgaten.
En die reuk is naderhand te fcherper, naarmate
deze werktuigen grooter van omvang, en naauw
keuriger gevormd zijn (k).
-

$ 246.

-

r

- --

z

bij den egel, de vlakke plaat van het zeefbeen zeer groot,
en. met zeer talrijke gaatjes doorboord is, hetwelk een ge
lijk groot aantal van draadjes van de reukzenuw te kennen
geeft. ,
(k) Gelijk toch die zoogdieren, die boven de andere in
-

-

-

scherpte van 1euk uitmunten, en waar van wij zoo even
-

VOOre

-

t- -

----zeg: er ---eeze，
z

-

-

---

--

z------

-
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S 246. Eindelijk is ook dit opmerkenswaardig,
dat er geene andere uitwendige zin is, die zoo
11:13uW

voorbeelden hebben bij gebragt, eene zeer ruime werkplaats
van de reuk hebben , zoo schijnen ook onder de menschen
rassen, bij fommige woeste mtiën, 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 inwendi
ge neusholligheden eene ongemeene ruimte, zoo, dat bij
voorb., de middelste holligheden als blazen van een aanmer

kelijken omtrek zijn opgezet, en ik die bijzondere boezems,
welke daarin vervat, en door sANToRIN1 het eerst zijn waar
genomen, nooit zoo ontzettend groot gezien heb. Deze
kop is afgebeeld, in mijne Collect. Craniorum 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, fchoon zij anders onderling zeer verschillen, ech
ter alle deze deelen zeer uiteengezet vertoonen.

Dit zelfde

soEMMERING in dezelfde menschen mede naauwkeu
rig waargenomen, Ueber die körperl. Verfchied. des Ne

heeft ook

gers, etc. p. 22 •

Met dit alles komen de verhalen van zeer geloofwaardige
getuigen, omtrend de verbazende fijnheid van reuk bij deze

volken wel overeen.

Men zie aangaande de Indianen in

Noord America, behalve anderen, URLsPERGER, Nachr. van
der Grofsbritann. Colonie Salzburg. Emigranten in Anne
rica, Vol. I. p. 862. En over & Negers, Journal. des
Scavans, p. 6o. a. I667.

17#
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naauw als de reuk met het fen/orium zelf, en met
de inwendige zinnen is verbonden, en op dezelve

zoo zeer zijn gezag uitoefent (l). Geen is er zoo
idio/yncraften onderhevig, geen zoo ge
fchikt om flaauwten te veroorzaken, of te verdrij
ven. Ook is er geen andere zin vatbaar voor fijn
der , en streelender indrukken , zoo dat RoUs
sEAU (m), de reuk zeer geschikt den zin der
zeer aan

verbeelding genoemd heeft. - Geene foort van
gewaarwordingen fchijnt eene levendigere herin
nering optewekken, dan die door bijzondere geu
ren in de gedachten worden herroepen (n).

ZE ST IE N DE

AFDE EL ING,

ovE R HET GE H.oo R.
- "" - - - " -

* *

$ 247.

Het

**

-

*

?

-

., , &

geluid ontstaat door eene trillende

botzing van veerkrachtige ligchamen: het wordt
door middel van de lucht voortgeplant, en doet

het gehoor op de volgende wijze aan (o). Eerst
wordt
-

a"

(l) ALIBERT, de vi odorum medicata in Mem. de la
Soc. Medic. T. I. p. 44.
(m) Emile. T. I. p. 367.
(n) Zie over het vermogen van de reuk, op het karak
-

ter en de neigingen zelven, BENJ. RUsCH, In Medical Inqui
ries and Obfervations, Vol. II. p. 34. .

(°) soeMMERING , Icones organorum human. auditus.
TFrankf. 18o6. Fol.

Y»
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wordt het door het kraakbeenig uitwendig oor (p),
dat eenigzins de gedaante van eene fchelp heeft,
en bij weinige menfchen van onzen landaard be
weegbaar is (q), opgevangen, en in die fchelp,
als het ware verzameld. Van daar gaat het in

den gehoorgang, die met een bitterachtig wasch (r)

is overtogen, over, en slaat tegen het trommel
vlies aan , hetwelk in eene neerhellende 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 gedeel
te van het oor, of de trommel zoo geplaatst, dat
de achtergrond naar boven, en tevens binnenwaarts
gekeerd is.

De trommel bevat de drie (t) gehoorbeentjes,
Waar"
N

(p) B. s. ALBINI, Annot. acad. L. VI. Tab. IV.
A.

(q) Jo. RHODIUs ad sCRIBON. LARGUM, pag. 44. feq.
Jo. ALB. FABRICIUs, De hominibus ortu non differenti.
bus. Opufc., pap. 44I.

-

cH. coLLIGNON's , Mifcellanious werks, pag. 25. feq.
Cantab. 1786. 4to.

(r) Jo. HAYGART, In medical Ob/ervations and Inqui,
ries, Vol. IV. pag. 198.

(s) Uit de naauwkeurige vergelijking van de werktuigen
in deszelfs Bibliothek fur Op

van de reuk en het gezicht

thalmologie. Vol. I. p. 6. fcl.
(t) Dat toch het vierde beentje, dat men van FRANc.

sYLVIUs tijd af aangenomen, en het bolronde genoemd heeft,
niet
-

176

OVER HET GEHOOR.

waarvan het buitenste 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 aan
beeld 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, rust
met zijn grondstuk op het eirond gat, en is dus
naar het portaal van het doolhof gekeerd, tot het
welk door middel, dezer gewrichting der gehoor
beentjes, het geluid, dat het trommelvlies treft,
wordt voortgeplant.

$ 249. Daarenboven dringt de buis van EUsTA
CHIUs (u), 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 van dit laatste deel, die men het ronde
gat (v) noemt, is een bijzonder vliesje gefpannen.
-

On

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

fene menschen genomen voorbeelden raadpleegt, heb ik

breeder aangetoond, in mijn werk over de Ofteologie, pag.
55. volgt. tweede uitgave.
(u) sAUNDERs, anatomy of the human Ear

Lond. 1806,

Vol. I. Tab. I. 55.
e

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

1772. 8yo.
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Ondertusschen is men van het ware en wezenlijke
nut van beide deze deelen, naar mijne gedach
ten, nog niet genoeg onderrigt (w).
$ 25o. Eindelijk ligt in de verborgene fchuilhoe
ken van het rotsachtige been, het doolhof, of het
binnenfte gedeelte van het oor verholen. Het bevat
mede drie onderscheidene deelen. ,,Zij zijn het por
taal, dat tusfchen de beide andere inligt, en waarin,
behalve het eironde gat, ook nog de vijf monden
van de halfcirkelvormige kanalen, die achterwaarts
gelegen zijn, en de bovenste kring van den wentel
trap, die naar voren is geplaatst, uitkomen.
- In het portaal en de zoo even genoemde kanalen

-

hangen de door den vermaarden scAR PA ontdek

te vliesachtige blaasjes los, die tevens van een zeer
fijn weeffel zijn. Het portaal heeft namelijk twee

zakjes, en de halfcirkelvormige kanalen drie bui
zen, welke denzelfden naam dragen (x).

S 25ts

(w) Dat deze buis aan de werking van het trommelvlies
dienstbaar zij, maakt de vergelijkende ontleedkunde waar
fchijnlijk, daar aan alle van rood bloed voorziene diersoor

ten zulk eene buis geschonken is, welke tevens een trom
melvlies bezitten, welke buis de visschen ontbreken welken
dit zelfde vlies mangelt. Verschillende gevoelens aangaande
het nut dezer buis, vindt men in REILs, Archiv. f. die

Phyftologie, T. II. p. 18. III. p. 165. IV. p. 105. VIII
*.

P. 67. IX- p. 32o.

-

(x) scARPAE, Disquifttiones anatomicae de auditu et
olfactu. -Tab,
:
- - - IV,
- - -fig.
- 5. Tab.
'MVII. fig. 3.
-

e

*.

-
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$ 251. Deze zelfde vliesachtige blaasjes, wor
den zoo wel als de holte van den wenteltrap,

met een zeer helder water bevochtigd, dat naar
coTUNN1 genoemd wordt, die stelde, dat het door
twee kanaaltjes wierd opgeflorpt. Deze kanaaltjes
heeft hij zelf waterleidingen (y), MacKEL afleidin
gen (z) genoemd. Het eene ontstaat uit het por
taal zelf, het andere uit den ondersten kring van
den wenteltrap.
S 252. Inmiddels dringt de zachte zenuw van
het zevende paar met de harde, die naderhand
-

door de waterleiding van FALLoPIUs (zz) gaat, de
inwendige gehoorporie in, en verspreidt hare merg
agtige draden door den even als eene zeef door
boorden grond van dezelve (a). Deze draadjes
gaan gedeeltelijk naar het portaal, en de halfcir
kelvormige kanalen; zij lopen echter voorname
lijk aan het grondstuk van den wenteltrap zooda

nig zamen, dat zij in de gedaante van een merg
achtigen band, die zeer fraaije strepen van zenuw

vlechten heeft, tusschen de twee plaatjes van het
mid

-

-

(y) coTUNNI , de aquaeductibus auris humanae. Neap.
176o. 4to.
-

(z) PH. FR. MEcKEL, de labyrinthi auris contentis. Ar

genr. 1777.4to.

(**) FALLoen, ofery. anat. pag.
1561. 8vo.

- ,

•

27. 6. fèq. Ed. Venet.
* -

-

- -

- -

-

-

(a) BRENDELII, Analecta de concha auris humanae. Gotting. 1747. 4to. .
-

ID. De audit* in apice conchae. Gotting. 1747. 4 te.

-

- -

-- - -

------T - --

-

-

-----

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

------
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middeischot van den wenteltrap doorlopen

(b). -

$ 253. De trillende beweging derhalve, 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 opgenoem
de vocht, de gehoorzenuwen zelve aandoet, die

door de omwegen van het doolhof zoo kunftig
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 voort

geplant, behalve de fpieren (c) van het hamertje,
en den stijgbeugel, die naar willekeur fchijnen ge
fpannen, of ontspannen te worden (d), ook nog
de fnaar van den trommel (e) dient, die midden
tusfchen het handvat van het hamertje, en het

langste been van het aambeeld doorloopt (f).

(b) vergelijk znNII, Obferv. botan, pag. 31. feq. Got
ting i753. 4to•

-

-

:

,,

--

scARPA, t. a. p. Tabak, VIII, fig. 1. 2.

(c) B. s. ALBINI, tab. mufculor. Tab. XI. fig. 29

-

's

(d) EUSTACH, de auditus organo, pag. 157. *

cALDANI, inftit. phyftol, pag. 245. f3.
(e) Jo, PR. MEcKEL, de quinto pare nervorum cerebri.
fig. 1. 71.
L. M. A. CALDANI, de chordae tympani officio, in Saggi
dell' Acad. di Padova T. H.

(f) corUNNI, t. a. p. $ LXXXVIII.

t.v.
-

MARHERR, Praelect in Boekhav. inftit, Vol. III-pag. 343.
-

,

-

... . . . .. .
M 2

. .

-

v
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werktuigen van het gezigt, de oo

gen (g), zijn twee beweegbare bollen, die aan de
gezigtzenuwen , van welker overkruisfing wij te
voren (S. 2t 1.) gewag hebben gemaakt, even als
aan fteeltjes zijn vastgehecht. Het punt van aan
eenhechting is niet vlak tegen over het midden
punt van het hoornvlies, en den regenboog, maar
achter die denkbeeldige middenlijn, meer naar den
kant van de neus, geplaatst. (Plaat. II. fig. 1. h.)
S 256. Elke bol bestaat uit verfcheidene lagen
rokken, welke alle zeer heldere vochten van eene
verfchillende dikte bevatten, zoo dat de lichtftra

len van het voorste glasachtige fegment van het
oog, tot deszelfs achtergrond, die er tegen over
ligt, een vrijen doorgang hebben,
-

S 257. Het buitenste bekleedfel van den oogbol,
is het harde vlies van het oog, (Plaat II. fig. 1. a.
fig. 2. a.) welk voorste opening het zichtbaar
hoornvlies (fig. I. b.) vult, dat schilferachtig is,
(van binnen met het vlies van het waterachtig vocht,of

dat van Demours bekleed), eenigzins bol, en de
gedaante hebbende van een fegment van eenen klein
-

de.

(g) s. TH. soEMMERING, (de Vader) icones oruli hunani
Francf. 18o1. Fol.

DerM. w. soEMMERING, (de Zoon) de oculorum fectione
horizontali Commentarius. Gott. 1818d Fol.
vººr
* - **,
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cirkel, dat uit eenen grooteren uitschiet (h).

S 258. Het vaatrijk, of tweede vlies (Plaat II.
fig. 1. c.) bekleedt de inwendige zijde van het

harde oogvlies. Het is van zeer vele bloedvaten,
voornamelijk van aderen, die zeer in eengedraaid

zijn, voorzien (i), en aan beide zijden zwart ge
verfd. Deze verf zit er, ten minste aan den hol

len kant, zeer los, even als slijm op (k),
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 verlengsel van de gezigtzenuw is, die het
harde, en het vaatrijk vlies doorboort (m). Dit
net is van een allerfraaist maakfel (n), en heeft
-

ter

-

(h) G. H. GERsoN, de forma corneae deque fingulari vi
fus phaenomeno. Gott. 181o, 4.
AL. CLEMENs, tunicae corneae et humoris aquet monogra
phia. Gott. 1816. 4.

M. J. cHELIUs, über die durchftchtige Hornhaut.- Carlsr

18ï8. 8.

' •

(i) J. TH. voN soEMMERING, in Denkfchrift. der Akad. der
Wiss. in Munchen A°. 1817. tab. I.
\

(k) c. MUNDINI, in Comment inft. Bononiens T. VII. p. 29.
H. F. ELSAFssaR, (praes. G. CH. STOR,) de pigmento oculi.
nigro. Tub. 18oo.
(l) B. s. ALBINI, annot. acad. LIII. p. 59. fèq. L. IV. p.
75. feq. L. V. p. 66. feq.
(m) 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
M 3

fraaije
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ter plaatse, waar zijne denkbeeldige as is, in het

midden tusschen de voornaamste takken (o) van den
middenpunt-flagader (arteria centralis), een bij
zonder middenpuntig gat, naar soEMMERING, (p)

dat door eenen geelachtigen lap omgeven wordt (a).
$ 26o,

-

-

- ---

- -

-

- -

-

- -

-

--+------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. 1704 pag. 265. - Van de straalsgewijze gedaante

van

het net, uit een haas genomen, heeft ziNN reeds voorlang
eene fraaije afbeelding gegeven, in commentar. foc, fcient,
Gotting. Tom. IV. a. 1754. Tab. VIII. fig. 3., en onlangs
van dit zelfde deel, uit een konijn FoNTANA, fur 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 flag
aderlijke takjes.

•

C 1 -

-

- -

-

(p) soEMMERING , de foramine centrali limbo luteo cincte

retinae humanae: in Conment. foc. reg.
Tom, XXII.

•,

fcient.

Getting,

'

PH. MICHAELIS, in Journal der Erfindungen in
und Arzneyw. p. 15.
2
.

der Natur
. . )

(4) Daar ik tot hier toe dit middenpuntig gat, behalve
bij den mensch, eeniglijk in de oogen van de vierhandige die
ren heb kunnen ontdekken, bij zoodanige dieren namelijk
wier oogenassen, zoo als bij den mensch, evenwijdig zijn,
geloof ik dat het gebruik van dit gaatje aan deze evenwijdi

ge rigting der oogen beantwoord, en op welke wijze het

zulks doet, heb ik breedvoerig trachten aan te toonen, in
Handbuch der vergleichende Anatomie, p. 402, fq. ed, s. Wantigelijkaande eene zijde door deze Plaatsing der oogen,
-

*

*-*

dit -
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$ 26o. De voorste lap van het vaatrijk vlies,
loopt in een celwijsachtigen band uit, dien men

de haarachtigen kring noemt, en waardoor het vaat
rijk vlies in eene, er mede overeenkomende, fleuf
van het harde zich zeer sterk wasthegt. Van deze
- kring, komen twee zeer overschillende vliezen,

de regenboog namelijk, en liet haarachtig verleng
fel voort. - - - - - - - - - - -: ,
. ,, S 261, Hiervan is de regenboog, wiens achter

zijde, (Plaat li. fig. 2. c.) zwart geverfd is, en het
druivenvlies genaamd wordt, het voorfte. - Hij is
- eenigzins bol naar den kant van het hoornvlies,

van rondom door het waterachtig vocht omgeven,
wat fmalder naar de zijde van den neus, Abreeder
naar die der flaapbeenen. Hij bestaat uit celwijs
weeffel , zonder het minste fpoor van fpierveze

len. Het is zoo als zINN (r) reeds heeft aange
merkt, over het geheel een bijzonder vlies, en
geen verlengfel van het vaatrijke. Deszelfs voor

fie zijde (Plaat II. fig. 1. e.) is bij den een an
ders
- -

dit voordeel ontspruit, dat hetzelfde voorwerp door beide
- de oogen te gelijk, en daardoor des te helderder beschouwd
wordt, zoo worden aan den anderen kant door dit gat de

ongelegenheden van te veel licht, het gezigt verblindende,

verminderd, even als het niet onwaarschijnlijk is, dat deze
opening alsdan uitgezet, en een weinig verwijd, en dus
het
fte

voornaamste brandpunt van het licht, van het ten

uiter

gevoelige middenpunt van het netvlies weerhouden wordt.

(r) Commentar. foc. fcient. Gotting. T. IV. p. 199.

M 4
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ders gekleurd, dan bij den anderen, en vertoont,

zoo lang het leven er in is, de gedaante van
pluisjes, of vlokjes (5).
S 262. Ook loopen de bloedvaten van den re
genboog meest langs deszelfs voorzijde, en gaan,
in eene vrucht in het oogappelvlies (membrana pu
pillaris) (Plaat II. fig. 2. d.) over (t). Dit vlies
begint met de zevende of achtste maand na de
bevruchting, wanneer de oogbol reeds eene aan
merkelijke groote heeft, in zijn middenste gedeelte
te verdwijnen, en dan zullen waarschijnlijk de
langwerpigronde bogen dezer bloedv
aten, langza

merhand zamengetrokken worden, en den inwen
digen kring van den regenboog vormen, waarvan ik
voordien tijd nooit, in de oogen der vruchten, eenig
duidelijk fpoor heb kunnen ontdekken.
$ 263. De tweede der ($. 26o.) opgenoemde
kringen , heet de haarband, of het haarachtig

ligchaam. Het is meer naar achteren, geplaatst,
en "

.

-

€n

(s) Aangaande de zoo belangrijke onderlinge betrekking der
flagaderen en zenuwen van het inwendige oog, vooral ech
ter van den regenboog, zie men D, G. KIESER, de anamor

phoft oculi. Gott. 1894. 4.
(t) Dit fraai zamengesteld vliesje, heeft FRANC. sANDYs,
een beroemd maker van ontleedkundige praeparaten, het
eerst waargenomen; terwijl Ev. JAC. wACHENDORF, hetzelve

het eerst beschreven en er eene afbeelding van gegeven heeft,

in Commerc, literar, Norimb, A. 1740, hebd. 18.
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en afgescheiden van den regenboog (u). De bui
tenfte en dikste zoom van dit deel hangt met het

haarkringetje vast, de binnenste, die dunder is,
met het daaraan grenzend riempje van zinN (y),
omvat den rand van het vlies, waarin het kris

tallijn vocht besloten is. Het is mede met , die
bruine verfftof, waarvan wij reeds tweemaal fpra
ken, doortrokken - De voorste zijde (Plaat II.
fig. 1. f.) die tegen het druifvlies is gekeerd, is

gestreept. De achterste (Plaat II. fig. 2. b.) legt
op het glasachtig ligchaam, en is kenbaar aan hare
zeer fraaije, vlokkige vouwen, welke door een

toestel van onbegrijpelijk fijne en fchoone vaatjes
zeer opmerkingswaardig zijn. Men noemt deze
vouwen de haarachtige verlengfels, (procesfus cilia

res), derzelver ware nuttigheid is tot nog toe twij
felachtig, en moet eerst door nadere navorfchingen

worden opgespoord (w).
$ 264. En in dezen bol, waarvan wij de vlie
-

ZCil

-

doorloogt in

(u) Dezen zelfde dikkeren zoom

de oogen

der tweehoevige dieren, een canalis-ciliaris, iets, dat de
beroemde FoNTANA het eerste heeft gezien: fur le venin de

la vipere, Tom. II. Tab. VII. fig. 8, 9, 1o. en A. MUR
RAY , naauwkeurig beschreven heeft, Nov. Act. Upfal.

Tom. III,

-

(v) DoELLINGER. in nov, act. ac, N. C. T.IX. p.267.fd.
tab. VII.

- -

-

-

-

(w) Vergelijkt behalve vele anderen. . .
BRANDIs, in pathol. p. 235. en J. A. HEGAR, de ocult par
-

tibus quibusdam. Gott. 1818, p. 25. fûg.

M5

•
-

5 . . .1
-

-

-

AB
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zen tot hiertoe beschreven, zijn drieërlei vochten
vervat. - In het achterste en grootste gedeelte be

vindt zich het glasachtig vocht, waarvan de ontel
bare 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. | , ai,
. § 265 Van voren is dit deel gehecht aan en om

vat door den haarband, het vlies, waarin het kri
ftallijne vocht (lans cryftallina) door het water van

MoRGAonH omgeven, zit. - Het kristallijne vocht

zelf, bestaat eigenlijk uit zeer doorschijnend cel
wijs-weeffel, dat echter veel digter, dan dat van
het glasachtig ligchaam is, zoo dat het tusfchen
de vingeren genomen, eenigermate naar een zeer

taai, maar tevens onbegrijpelijk helder lijm gelijkt.
De kern is evenwel digter, dan de buitenste schil
fers, die men door onderscheidene kunstgrepen in

zeer tedere vezeltjes van een kan doen springen,
welke alle in één middenpunt zamenlopen (x).
Voor het overige is dit deel in den volwassen'

mensch naar evenredigheid kleinder, dan in de
viervoetige zoogdieren, ook minder bol, vooral
aan de voorzijde.
$ 266. De overige ruimte van het inwendige van
het oog, is door het waterachtig vocht opgevuld »
***

*

dat
w

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

•

--

-

rºz ... ...

- -

-

-

er , ..

(x) TH. YoUNG, in philof. Transact., A. 1795. Tab. XX.

fig. 2. 3. - Dav. HosAck, ib. 1794. Tab. XVII. fig. 4.

J. c. REIL, de lentis cryftallinae ftructura fibro/a. Hal.
1794. 8vo.

-

- -

-- -

-4

* --

w
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dat zeer helder, en in twee kamers, of hollighe
den verdeeld is, waarvan de voorste en ruimste
het hoornvlies van den regenboog afscheidt, en
de achterste, die minder ruimte beslaat, tusschen
het druifvlies, en het haarachtig of harig ligchaam
is er 25
, 2: vier
in is gelegen.
$ 267, Deze allerkostbaarste deelen van ons lig

chaam, zijn zoo wel door hunne verzekerde ligging
in de oogholte, als door de klapsgewijze deksels
der oogleden, tegen alle uitwendige beledigingen

gedekt. Tusschen in de vouwen der oogleden lig
gen de vetblaasjes van MEIBooM (y). De uiterfte

randen dezer oogleden zijn door eene drie- of vier
dubbelde reis van ooghaartjes (2) bezet, en wor-,
den door kraakbeentjes uitgestrekt en ondersteunt,
welke ook hunne beweging over den oogbol ge
makkelijker 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 bevochti
ging der oogen, ter bewaring van derzelver glans,

en tot het wegspoelen van vreemde ligchamen.
Derzelver voornaamste bron, is eene affcheidings
klier, die in den bovenkant van de oogholte aan
de uitwendige zijde verborgen ligt. Deze klier
heeft talrijke, maar kleine afleidingsbuisjes, die
In en

(y) H. MEIBoMII, de vafis palpebrarum novis ep- Helmst.
1666. 470-

- - -- -

,

-

(z) B. s. ALBINI, annatot. academ. L• III. T. III. figs 4.
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men wil, dat in 24 uren omtrend twee oncen
tranen uitlozen. Vervolgens worden deze tranen
door de zoogenaamde traanpunten (puncta lacry

malia) wier werking men eenigermate met die der
melkvaatjes van den donsachtigen rok der dunne
darmen kan vergelijken, weer opgeslorpt, en wor
den van daar door de zoo genoemde fl akkenhoorns
in den tranenzak, en zoo eindelijk naar den on

derften doorgang der neusgaten gevoerd (a).
S 269. Wij moesten het tot hiertoe over het

maakfel van het oog gezegde, vooraf laten gaan;
nu moeten wij over deszelfs werkingen , over

de wijze waarop wij zien, handelen,
De lichtstralen dan, met eenenfcherper hoek, dan
van 41°. op het bolle hoornvlies vallende, gaan
-

- door hetzelve , en worden in dit vlies, zoo wel

uit hoofde van deszelfs maakfel als digtheid, zeer
fterk, doch weer een weinig minder in het water

tachtig vocht, naar de as toe gebogen. De zulke
dezer stralen, welke den oogappel doorgaan, en

in het kristallijne vocht vallen, moeten in dit nog
digter vocht, noodzakelijk nog meer gebroken wor
den. Echter belet het dunder glasachtig vocht ,
dat zij in een te kort brandpunt zamenlopen, en
veroorzaakt, dat dit meer verlengd worde, zoo in
het net valle, en daar de beeldtenis der voorwer
,,

-

PCI1 •

dy

." (a) J-cHR. RosENMULLER, organor. lachrymalium par
tiumque externarum oculi humani descriptio anatomica. Lips
.1797. 4

»

'
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pen, zoo als de aard der zaken het medebrengt,
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 al
leen als betrekkelijk fcherp worden aangemerkt,
Echter is deszelfs breedte, die uit deze afwijking

der ftralen noodwendig ontstaat, zoo gering, dat

zij der duidelijkheid des gezigts , niet alleen naau
welijks bemerkbaar hinderlijk is, maar er zelfs uit
deze geringere fcherpte , onderscheidene voor
deelen voor de werkingen van het oog voortvloei
jen (b).
**

-

$ 271. Wat verder het beruchte vraagstuk aan
gaat nopens de reden, waardoor het gebeurt dat

wij de voorwerpen regtstandig zien, terwijl derzel
ver beeld, op het net omgekeerd wordt getekend
(c), zoo fchijnt dit gemakkelijk op te lossen, wanneer
men bedenkt, dat wij de dingen alleen omgekeerd
noemen, ten opzigte van anderen , die regt op
ftaan. - Daar wij nu niet van fommige, maar van
alle dingen, die ons voorkomen, ja van ons eigen
ligchaam de beelden in denzelfden betrekkelijken

stand opnemen, komen de stand en betrekking van
alle
** *
-

(b) NEv. MASKELYNE, Attempt to explain a Difficulty in
the Theory of Vifton, depending on the different Refrangibi
lity of Light; in Philof. Transat. Vol. LXXIX. pag. 256.

(c) J. H. voIGT, in Magazin fur Phyfik und Naturge
fchichte, T. V. P. III. pag. 143.
* * *

1go
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alle deze ligchamen, en van elk in het bijzonder
even zoo goed onderling overeen, als of zij waar

lijk regtstandig op het net geteekend waren. Hier
door wordt dan de ziel van alle verwarring gevrij

waard, daar zij niet van dit beeld der voorwer
pen bewust is, maar alleen van het gevoel, dat,
door het vallen der lichtstralen op het net, wordt
veroorzaakt,

$ 272. Daar er ondertusschen zeer vele voorwaar
den Oevereischt worden, zo wij fcherp en duidelijk
zien zullen; heeft de Schepper door de werkingen

van verscheidene deelen ook daarin op eene ver

wonderlijke wijze voorzien. Dewijl wij dan voor
al een genoegzaam, maar echter bepaald, en niet
al te groot en verblindend licht tot de duidelijk
heid van het gezigt behoeven, is er ook door twee
middelen in voorzien, dat, eensdeels haar mate

van de grootere of geringere sterkte van het licht,
ook eene grootere of kleindere hoeveelheid van

deszelfs stralen, in het kristallijne vocht vallen ,
en dat anderdeels, hetgene hiervan nog te veel,
en der duidelijkheid hinderlijk is, opgeflurpt of
ingezogen worde. - Het eerste gefchiedt door de
beweging van den regenboog, het laatste, door
middel van de zwarte verfftof,

S 273. De regenboog bezit eene merkwaardige
beweegbaarheid, waardoor hij zich naar het licht,
en den afstand der voorwerpen fchikt.

Is die af

ftand gering, of het licht sterker, dan zet hij zich
uit, en vernaauwt dus den oogappel. Zijn de
voorwerpen verder afgelegen, of in een minder
licht

l
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licht geplaatst, dan wordt hij zamengetrokken,
en de oogappel wijder (d). Men is er op verschil
lende wijzen op uitgeweest, om reden van deze

beweging te geven. Sommigen hebben dezelve
uit den - verfchillenden aandrang van bloed in de

vaatjes van dit deel verklaard, anderen vermeende
fpieren van den regenboog uitgedacht, waaraan zij
haar

toegeschreven.

Dat geen van beiden plaats

kan hebben, maar dat de naafte oorzaak der bewe

ging 1 van den regenboog met veel meer waar
fchijnlijkheid, en veel overeenkomstiger met de

natuurverschijnfels aan deszelfs eigen, of bijzonder
leven (S. 42.) moet worden toegeschreven, heb

ik elders, in een opzettelijk daartoe gefchreven
werkje (e), aangetoond. De meer verwijderde oer
zaak mag men, zoo als wij boven (S. 56.) reeds
aanmerkten., alleen uit de terugwerking van het
fenforium afleiden (f).

'

•

$ 274. De werking der donkerbruine verfftof,
waarvan wij reeds zoo dikwijls ($- 258, 261, 263.)

melding gemaakt hebben, bestaat daarin, dat zij
het overbodig licht opslorpt.

Van hier hare waar

de voor het gezigt. Iets, waarvoor de ontleding
e
w

der

-

(d) zINN, de motu uveae, 1757. in Commentat, focietat
fcient. Gotting. Tom. I.
FEL. FoNTANA, del moti dell' iride. Lucc. 1765. 8vo.

(e) De iridis motu. Gotting. 1784.

(f). Over andere, de beweging van het regenboogvlies
verklaringswijze, vergelijkemen TRoxLERinHIMLIJ, Opthalmo
Zeg Bibl. T. I. p. II. p. 21.
-

----

--

-- --
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der 'oogen van dieren uit verschillende rangen ,
vele bewijsgronden kan opleveren, en dat daaren
boven, wel voornamelijk door de ziekelijke ge

steldheid der witte Negers betoogd wordt. Deze
misfen deze verfstof, en krijgen daardoor eene las
tige teêrheid of zwakheid van gezigt, en te groote
gevoeligheid voor de lichtstralen (g).
$ 275. Voorts is het tot een goed gezigt nood
zekelijk, dat het brandpunt der gebroken lichtstra
len in den juisten stand op het net valle, en het
gezichtspunt noch te ver uitgestrekt worde tot
achter het net, noch te kort zij en in het glasach
tig vocht valle. Bijzienden, welke een boller

hoornvlies, en meer gebogen kristallijn ligchaam
bezitten, hebben het eerste gebrek. Terwijl het
laatste plaats heeft bij verziende menfchen, wier
oogen een tegengesteld maakfel hebben.
$ 276. Daar ondertusschen het gezonde oog de
voorwerpen, het zij dezelve meer nabij of verder
afgelegen zijn, even duidelijk zien kan, moet het

ten dien einde het bijzonder vermogen hebben,
om zich naar dien verfchillenden afstand te fchik

ken (h). Deze inwendige veranderingen van het
OOg,

(g) Breeder heb ik hierover gehandeld, in mijn werkje
over de aangeborene! verfcheidenheid, enz. bladz. 236. der
Hollandfche Vertaling. En in eene verhandeling de oculis
leucaethiopum.
Ch) H. w. MATTH. oLBERs, de eculi mutationibus inter
mis. Gotting. 178o. 4to.
EVER• HOME, in Philoft, Transactionsl, 1795. P. I,

ovER HET GEZIGT.

193

oog, worden grootendeels door de drukking der
regtlopende 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 Groen
landsch Zeekalf aan.

Dit dier, dat zoo wel in

het water als op het land leeft, moest door zeer
verfchillende vloeistoffen kunnen zien, waar voor
de natuur, door dit maakfel, zeer juist gezorgd

heeft (i).

-

-

$ 277. Deze zelfde fpieren bewegen in een wa
kend mensch de oogen onophoudelijk, hoe wel

onmerkbaar, en brengen derzelver middenlijn in
eene regte lijn met het voorwerp. Want, of
fchoon het geheele net van het oog gevoel be
zitte, is het echter op alle punten niet eveneens
gefchikt om de beelden der voorwerpen optene
men.

Vooreerst toch weet ieder, uit een zeer

bekende proef van MARIoTTE dat het menfchelijk ,
oog (k) bij de eigenlijke middenlijn van den oog
bol, waar de gezigtszenuw wordt ingeplant, niet
zien kan (*). En het voornaamste brandpunt van het
OVC

(i) Commentar. fociet. fcient. Gottingenf. T. VII. p. 62.
fig. II. f. g. h.

*

-

.

(k) Ik zeg menfchelijk oog, want in de oogen van som
mige zoogdieren, die ik bij de hand heb, bij voorb. van het

zeekalf, en de lange pennevisch (Diodon Hyftrix) is de
ware en de denkbeeldige middenlijn, daar de gezigtszenuw
regtstandig tegen over het middenpunt van het hoornvlies en
den oogappel ligt, dezelfde.
. "
(*) Omtrend deze proef zie men TRoxLER, l, c. T, II.
P• II. p• I•

-

N
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overige gedeelte van het net, dat men tevens als
het voornaamste werktuig van het gezigt moet aan
merken, valt in de denkbeeldige middenlijn van den

oogbol, die door het middenpunt van het hoorn
vlies en van den geheelen bol loopt. Dit
moet echter, zoo als KA Es TNER Omtrend
BoE R HAAvE heeft aangemerkt, niet zoo verftaan
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 midden
lijn van het oog eene andere rigting zoude moe
ten hebben, om wederom een ander punt te zien:

daar veeleer het geheele voorwerp slechts eenen,
en tegelijk volkomen indruk maakt (l).

$ 278. De hebbelijkheid om den middenlijn 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 terug bekomen hebben (m), als
mede eerstgeboren kinderen toonen dit door hun

voorbeeld aan. De laatsten toch krijgen deze be
hendigheid eerst met de derde maand na de ge
boorte.

$ 279. Ook fchijnt het insgelijks aan het vermo

gen, dat hebbelijkheid en gewoonte hebben, te
InOC

(l) In optica quaedam BoERHAAvH et HALLERI commenta
tur ABR. GoTTH. KAESTNER. Lips. 1785. p. 7.
(m) Grov. RoRToLAzzr, fopra una cieca nata guarita
»

p- 99, feq- Veron. 1781. 8vo.

»

-
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moeten worden toegeschreven, dat wij met twee

oogen de voorwerpen echter slechts enkeld zien(n).
Immers schijnen de eerstgeborenen dubbeld te zien:
en na verfchillende ziekten blijft dit gebrek foms

over, dat alleen door het gebruik der oogen en
door oefening kan worden te boven gekomen.
S 28o. Voor het overige is de vereenigde fcherp

te der beide oogen zamen , naar het zeggen van
JURINUs, flechts een dertiende gedeelte grooter,
dan die van ieder oog alleen. Ja zelfs is het ,
zoo als LeoN. DA vINCI reeds voorlang heeft waar
genomen, in het bepalen van den stand der voor
werpen, beter flechts één oog te gebruiken (o).

S 281. Over het geheel komt intusschen de jui
fte fcherpte van het

gezigt

hierop neer, dat de

gezigtshoek ten minste meer dan 34 feconden
groot moet zijn, zoo als de fcherpzinnige ToB,
MAYER door zeer fchoone proeven bewezen heeft.
Ook heeft dezelfde de volmaaktheid van het men

fchelijk 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, zoodat

bij eene zoo sterke vermindering van licht de hel
derheid des gezigts echter naauwelijks iets gerin
$ 282

ger zij (p).

(n) w. CH. wELL's, Esfay upon fingle vifton, with twe
Eyes. Lond. 1792. 8vo.

(o) Vergelijk LAMBERT, fur la partie photométrique de
l'art du peintre, in Mem. de l'acad. des fciences de Berlin,
1768. p. 8o.

(p) ToB. MAYER, experimenta circa vijftus aciem, in Com
mentar, foc. fcient. Gotting. Tom. IV,
N 2
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$ 282. Hieruit kan men de oneindige kleinheid
van de beelden der voorwerpen, die op het net

vlies geteekend worden, opmaken (q). En ech
ter worden dezelve er zoo diep op ingedrukt, dat
cr, bij zekere omstandigheden, nog fporen van
overblijven, wanneer men het voorwerp niet meer

voor oogen heeft (r).
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OVER DE LIGCHAAMSBEwEGINGEN, DIE AAN DEN
WIL ONDERWORPEN ZIJN-

$ 283.

W: hebben

-

($. 22o.) gezien dat de ze

nuwen tweeërlei werk verrigten, het eene tot het

gevoel, het andere tot de beweging behoorende.
Tot hiertoe hebben wij het eerste nagegaan, nu
blijft er nog over kortelijk het laatste te behandelen.

$ 284. Men is in het algemeen gewoon alle de
be

(q) DE LA HIRE, accidens de la vue, pag. 375.
(r) GASSEND1, vita PEIRESKII, pag. 175. (eq. Ed. Hagenf.
1655. 4to.
-

FRANKLIN's, letters on philof. fubjects, achter zijne Exp.
on electricity, pag. 469 feq. Lond. 1769. 4to.
R. w. DARwIN, experimenta nova de fpectris f: imaginibus
ocularibus , quae objectis lucidioribus antea vifts, in ocule
claufo vel averfo percipiumtur. Lugd. Bat. 1785. 4to.
ER- DARWIN , zoonomia, Tom. I.

C. IIIMLJ, in Biblioth. ophthalmolog. T. I. p. II. p. 1.

ovER DE LIGCHAAMSBEwEGINGEN, enz; 197
bewegingen der ligchaamsdeelen bij den mensch
tot twee klassen te brengen, waarvan die van

de eene door den wil bestierd worden, die van de
andere niet. Tot de laatste brengt men gewoon
lijk het kloppen van

het hart, en de worms

wijze beweging van de darmen, en andere inge

wanden, als voorbeelden bij, terwijl men de be
weging van de overige fpieren onder de eerste klas
fe rangschikt.
Eindelijk is men ten opzigte van den aard van
fommige bewegingen nog in het onzekere , zoo
als van de ademhaling, het niezen, de fpanning
van het trommelvlies, de werking van de fchort
fpieren der ballen enz. ; daar de een deze tot de
willekeurige, een ander tot onvrijwillige, of wel

tot diergelijke bewegingen brengt, welke gedeel

telijk willekeurig zijn, gedeeltelijk niet, en daar
om als gemengde bewegingen befchouwd worden.
S 285. Wanneer men echter op deze verdeeling

zorgvuldiger nadenkt, begrijpt men al ligt, dat
zij aan groote zwarigheden onderworpen is, zoo
dat het ten minste naauwelijks mogelijk is om de

grenzen tusschen deze klassen te bepalen. Eens
deels zal men toch weinige ligchaamswerkingen
kunnen opnoemen , waarin de wil hoegenaamd
geen gezag heeft, vooral wanneer men den band
tusfchen , de verbeelding en de hartstochten met
den wil in aanmerking neemt. Anderdeels zijn er
voorbeelden van fpierbewegingen, die offchoon zij

van nature willekeurig zijn, echter onwillekeurig
worden door de kracht der gewoonte, waarvan het
N 3

be

-
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belang en de waarde ten aanzien van de dierlijke
bewegingen in het algemeen zeer groot is.

$286. Tot de laatste foort behooren, vooreerst, zoo
danige fpierbewegingen, die bijbepaalde omstandighe
den,fchoon zij anderzins door den wil worden bestierd,

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,
offchoon hij het niet eens raakt. Zoo buigen de
meeste menfchen, wanneer zij den pink willen

buigen, tevens denderden vinger. En zoo bewe
gen wij buiten ons weten, in den diepften flaap,
onze ledematen.

Maar zoo zijn er ook, van den anderen kant, voor

beelden van fpieren, die wel is waar meest altijd
den wil gehoorzamen, maar echter in fommige ge
vallen weigeren dien te volgen. Hiertoe zou men,

bij voorb. de moeijelijkheid kunnen brengen, om
met de hand en den voet van dezelfde zijde, in
eene

tegengefielde rigting, een cirkel te beschrij.

ven, en andere diergelijke bewegingen meer, die
zeer moeijelijk zijn, wanneer men ze met eene an

dere bepaalde beweging wil vereenigen; fchoon

zij willekeurig en zeer gemakkelijk zijn, als men
ze ieder afzonderlijk doet (s).
S 287. En wat die bewegingen aangaat, welke
- --

In en

(s) wiNsLow,
1739.

in mem. de l'acad. des fcienc. de Paris,

---
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men wil dat hoegenaamd niet aan den wil onderwor
pen zijn; ken ik er, behalve de krampachtige bewe

ging van de baarmoeder bij het kinderbaren (t),
bijna geene enkelde, die men volstrekt onwillekeurig
noemen kan. Want zelfs nopens het slaan van 't
hart hebben wij het voorbeeld van een Engelfchen
Overften, die, volgens het getuigenis Van tWee
ooggetuigen, de waardige Geneesheeren BAYNARD

en GHE » NE (u), de beweging van het hart en de
flagaderen naar goedvinden kon bedwingen. - Ook
fchijnt het buiten allen twijfel te zijn , dat de
beurtelingfche beweging van het hart en van het
flagaderlijk vaatgestel door eene verfchillende wij
ziging van de ademhaling vertraagd, en ook ver
fneld kan worden (v). Dat de beweging van de
maag vrijwillig kan wezen, fchijnt de herkaauwing
in het algemeen te leeren, en 't welk ik ook zeer
duidelijk dusdanig bevonden heb in een man, die her
kaauwen kon, en zulks naar willekeur deed of
2

In2.

\

(t) Ja ook deze beweging der baarmoeder is bij fommige
warmbloedige dieren eenigzins willekeurig; zoo als de broei

jende vogels leeren, die ieder een weet, dat herhaalde rei

zen andere eijeren leggen, wanneer men de gelegde eijeren
van onder haar wegneemt.

(u) CHEYNE treat. on nervous difeafes, pag. 307. feq
(v) sAM. LATH. MITcHELL, on the gafeous oxyd of azote,
etc. pag. 26. New-York 1795. 12mo.

-

LEop. caLDANI, in Memorie della academia di Mantova ,
Tom. I. pag. 118.
"-

-

N 4
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na liet. - Hoezeer ook bij de meeste men
fchen de beweging van den regenboog der oogen
onwillekeurig is, is mij echter van geloofwaar
dige getuigen het voorbeeld van iemand bijgebragt,

die denzelven door middel van eene bijzondere in
fpanning, bedwingen, en ook op eene duistere
plaats den oogappel vernaauwen kon. En zoo zijn er velerhande bewegingen, die,
hoewel meest niet aan het gebied van den wil
onderworpen, bij fommige menfchen echter vrij

willig zijn, vooral wanneer hier mede aandacht (w), en
eene levendiger verbeeldingskracht gepaard gaan,

Zoo ken ik menschen, die zich ieder oogenblik
eene krampachtige huiverigheid van de huid kun
nen verwekken, zoodra zij flechts de gedachte

aan onaangename gewaarwordingen hernieuwen. Er

zijn menschen geweest die naar welbehagen met
eene ongemeene gemakkelijkheid in bijzondere lig
chaamsdeelen, in de handen enz. een plaatfelijk

zweet konden doen ontstaan (x) enz.
$ 288. Deze verfchijnfels zou men misschien
kunnen verklaren, uit de terugwerking van het ge

waarwordingswerktuig (/en/orium,) ($ 56.) welke
ZOO•

(w) Vergelijk Rapport des Commisfaires Chargés par le
Roi, de l'examen du magnetisme animal, pag. 16. Par,
1784- 4to. Hiervan is de Schrijver Jo. SYLv. BAILLY, een
man, die een beter lot verdiend had,

-

(*) Zie bijvoorb. Th. BARTHOLINUs, in Aa. Hafnicnf.
Vol. IV. pag. 191. A. 1676.
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zoowel door middel der verbeeldingskracht, als
een ziels prikkel , als door een ligchamelij

ken prikkel, die wezenlijk op hetzelve inwerkt ,
fchijnt te weeg gebragt te kunnen worden. Er
zijn ten minste vele verfchijnfels in de dierlijke
huishouding, welke zich met deze verklaring zeer

wel laten overeenbrengen, gelijk bij voorb. vele
werkingen, die de oprigting der mannelijke roe
de, of de afscheiding van het fpeekfel veroorzaken:

$ 289, Eindelijk moet ik nog omtrend de wil

lekeurige bewegingen dit aanteekenen, dat zij
onder de eerste en voornaamste kenteekenen be

van de planten

hooren, die de dieren

den.

onderfchei

Er is toch tot nog toe geene plant bekend,

welke door middel van willekeurige bewegingen hare
fpijze zoekt, en in tegendeel geen dier, dat niet
het vermogen hebbe om zich van zijne plaats te

bewegen, of ten minsten zijn voedsel niet, door

eene willekeurige beweging van bijzondere ledema
ten, tot zich neemt.

$ 29o. In ons zelven leveren die bewegingen een
allerklaarst bewijs van de naauwe overeenstemming,
welke er tusschen ziel en ligchaam bestaat. Dit zal ieder
moeten blijken, die aan de fnelheid denkt, waar

mede in een geoefend fnarenspeler de onderscheidene
bewegingen der vingeren, of bij den fprekenden,

die van de spraakwerktuigen elkanderen opvolgen (v).
)

NE

-

. (y) De Luitspeler, die te gelijk danst en zingt, brengt ge
lijktijdig bijkans driehonderd fpieren in beweging, G. ENT,
gnimady, in THRUSTONI diatribam, pag. 13o,
-

N 5
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$ 291.

DE

sP1E R BE wE G1N G.

De onmiddelijke werktuigen ter beweging

van ons ligchaam zijn de fpteren, welke boven alle
deszelfs gelijksoortige deelen de grootste klomp uit
maken.

-

-

$ 292. Zij hebben boven de overige deelen van

het dierlijk ligchaam de meeste stikstof (z), Wan
neer dit bestanddeel zich van de twee overige, waar

mede het in den gezonden mensch verbonden is,
van de water- en koolstof afscheidt, ziet men deze
laatste fomtijds in eene foort van fmeerwas (adipocera)

eenigermate aan fmeer of walfchot gelijk, veranderen.

Iets, dat in eene ziekelijke gesteldheid (a), of in
lijken (b), wel eens gebeurt.

-

S 293. Daarenboven worden de fpieren voorna

melijk door twee kenmerken van de overige gelijk
-

foor

(z) Zie SAss,, disfert. op bladz. 146. aangehaald.
(a) Bij voorb. in de Elephantiafts. Vergelijk PH. GADR.
HENSLER, vom abendländifchen Ausfatze im Mittelalter,

pag. 316, Eene diergelijke verandering in andere ongesteld

heden 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. VH. pag. 3o1.

(b) ThoURET, In Journal de Phyftque, Tom, xxxVIII.
pag. 255-

-

B. SM. GIBBES » In Philof. Transact. pag. 169,

1794.
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foortige deelen van ons ligchaam onderscheiden,
Het eene wordt van hun maakfel ontleent, en de

bijzondere soort van levenskracht die hun eigen is,
levert het andere op.
$ 294. Het maakfel van de fpieren is vlezig , en
bestaat uit zeer bleekrode beweegvezels, die zoo
danig zijn zamengepakt, dat iedere fpier eerst uit
vezelachtige fpierbundels, deze bundels wederom
uit kleinder vezelbundeltjes , en die wederom bij
eene herhaalde fplitsing uit vlezige vezels, en ve

zeltjes worden zamengesteld.
$ 295. Elke fpier is in een rok van celwijs-weef

fel besloten (c). Dit dringt in de spierachtige zelf
ftandigheid zelve in, en is tusschen de geheele spier,
als het ware, ingeweven. Het fcheidt op die wijze
eerst de fpier-, dan de vezelbundels, en eindelijk de
vezels, en vezeltjes van een.

$ 296. Daarbij lopen door het geheele zamenstel
van de fpieren een oneindig getal bloedvaatjes en

zenuwdraadjes. De laatste fchijnen in eene onzigt
bare brij wegtevloeijen, en innig met de fpiervezels
vermengd te worden. De eerste zijn zelfs in de

fijnste vezeltjes zoodanig ingeweven, dat daarvan
de geheele vlezige zelfstandigheid eene bloedro
de kleur krijgt, die echter, door uitwasfching, in

de oorspronkelijke bleeker kleur, die wij (S. 294.)

aan de spieren hebben toegekend (d), overgaat.
$ 297
(c) ADR. MURRAY, De fafcia lata. Upfal. 1777. 4to.
(d) FoURCRoy, In Mémoires de l'academie des fciences
Paris, pag. 392. 1785. et pag. 38. 1786.
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$ 297. Nog hebben de meeste fpieren dit bijzon
ders, dat zij in pezen uitlopen. Dit zijn ook
vezelachtige (e) deelen, maar van een zoo zeer
verfchillenden aard, ten opzigte van kleur, weef

fel, veêrkracht, enz. dat het onderscheid van bei
derlei 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 ontstonden. Tot deze
gedachte gaf de verschillende evenredigheid van de
vleeschvezels tot de peesvezels in de fpieren bij
kinderen en bij volwassenen vooral aanleiding; daar
het bewezen is, dat de vleeschvezel, in evenredig
heid grooter is bij de eerste, dan bij de laatste.

$ 298. Het tweede uitsluitend kenmerk der fpie
ren, waarvan wij ($ 293.) gewag gemaakt hebben,
is de prikkelbaarheid van HALLE R (f), waarvan
-

wij

-

(e) ALBINI, Annot. acad. Lib. IV. Tab. V. fig. 2.
(f) 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 omdat hij haar
het eerst naar waarde onderzocht,

door

ontelbare ontledin

gen van levende dieren opgehelderd, en haar eenen ruimer
omvang gegeven, en den hoogen invloed zijner zoo

gevestigde leer op de kennis van de dierlijke huishouding
aangetoond heeft.

En dit doe ik nog te meer, om deze

prikkelbaarheid van die van GAUBIUs te onderscheiden, daar
-

deze

-

*

A
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wij ($ 41.) de beteekenis en tevens het onderscheid
van de zamentrekkingskracht reeds hebben opge
geven. - Laten wij dan nu het nader onderzoek
omtrend deze hoedanigheid voortzetten.

$ 299. Deze prikkelbaarheid, spierkracht, aan
geborene, of eigendommelijke kracht der fpieren is
aan alle dezelve wel gemeen, maar echter niet in

denzelfden graad; daar men heeft waargenomen dat
het eene deel des ligchaams het andere hierin verre
te boven gaat (g).
-

$ 3oo. De holle fpieren, die in de levens- en na

tuurwerkingen van dienst zijn, voornamelijk het hart,
($ 124.) fchijnen op den hoogsten, trap van prikkel
baarheid te ftaan. In het bijzonder heeft de inwen

dige oppervlakte van het hart eene zeer opwekbare en

-

"g.

deze hoogstverdienstelijkste man deze phyftologifche benaming
aan eene ziekelijke al te groote gevoeligheid van het levend
vaste deel gegeven heeft.

(g) HALLER, De partibus C. H. irritabilibus, in Com.

foc. fc. 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. 4to.
JAC. EBERH. ANDREAE, (Praef. FH. FR. GMELIN,) mede
over het zelfde onderwerp. Tubing. 1758. 4to.
'

Wij hehben hier en daar reeds van meer anderen gewag
gemaakt, zoo als ook van de drie versamelingen van Schrif
ten, hiertoe betrekkelijk. (Zie bladz. 149.)
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langdurige prikkelbaarheid. Op het hart fchijnt, in
dit opzigt, het darmkanaal te volgen, voornamelijk

dat der dunne darmen, die zelfs, in een warmbloe
dig dier, nog, na dat het hart niet meer wordt aan
gedaan, foms op de prikkelingen te rug werken. Hierna komt de maag, dan de pisblaas enZ•

Onder de overige fpieren is de prikkelbaarheid in de

tongvezels (235) het sterkste, zoo wel als die welke tot
de ademhaling dienen, zoo als van het middenrif,
de tusfchenribbige spieren, de driehoekige borst

beenspier. Dan volgen de overige spieren.
De slagaders bezitten dezelve nog eenigzins (128),
hoewel in eene geringe mate, gelijk ook de aderlijke
ftammen, die zich in de borstholte bevinden (95). Bij
de overige aderen (132) is de prikkelbaarheid nog
geringer, indien zij er al plaats vindt.

S 301. Intusfchen fchijnt het mij toe, dat HAL
LE R, de groote vraagbaak in dit vak , fommige
deelen ten onregte de prikkelbaarheid, heeft toege
kend, waarin proeven mij wel de zamentrekkings

kracht ($ 40, 58, volgg.) maar nimmer de prikkel
baarheid 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 meerder
regt de prikkelbaarheid aan den regenboog, aan de
uitwendige oppervlakte der longen , en andere
deelen hebben toegekend. Zij bezitten dezelve,

zo ik mij niet geheel bedriege, niet meer dan
het celwijs-weeffel, en de deelen, die uit opeen
$C
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gepakt celwijs-weeffel bestaan, zoo als de uitwen
dige bekleedfelen, de herfenvliezen, het borst-buik
en beenvlies, het vlies van het ruggemerg , de
pezen, peesachtige vliezen enz. ; niet meer, dan

de uit een bijzonder parenchyma (20) bestaande inge
wanden, zoo als de lever, de milt, de nieren, de
moederkoek, de herfenen en het overig zenuwge

stel; alle welke deelen geene spiervezels, en
zoo ook geene prikkelbaarheid hebben, welke al
leen dezen eigen is.
$ 302. Gelijk wij intusschen de prikkelbaarheid
der fpieren fomwijlen met de zamentrekkingskracht

van het celwijs-weeffel zagen verwarren, zoo heb
ben, vooral in onzen tijd, fommige beroemde man
nen goedgevonden haar tot de zenuwkracht te bren
gen (h).
Het kan zeker in het minste niet in twijfel getrok
ken worden, dat de zenuwen op de fpierbeweging
•

invloed hebben, daar dit door de proeven die G AL
VA

(h) Voornamelijk behooren hier toe de beruchte twisten
over den invloed der zenuwen op de beweging van het hart,

over de wijze, waarop het heulfap op het hart en de zee
nuwen werkt, enz. - Vergelijk hierover, behalve 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 Grunde einer Phyftologie der eigent
lichen thierifcher Natur thierifcher Körper. Lipf. 1771. 8vo.

298
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vAN1 en anderen onlangs hebben genomen ($225.)
allerklaarst bewezen is: en men ook geen fpierve
zeltje zoo gering kan aantoonen, dat men zeggen
kan geheel van papachtige zenuwdraadjes ontbloot

te zijn. Maar dit alles fchijnt niet te min geen re
den genoeg te geven om de prikkelbaarheid niet lie
ver voor eene eigenaardige kracht te houden, die
zoowel van de zenuwkracht als van de zamentrek

l

kingskracht zeer verfchillend is. Want van den
eenen kant is deze kracht in alle deelen, die geene
fpieren zijn, niet aanwezig; hoewel dezelve voor
het overige zeer vele zenuwen hebben ; zoo als,
bij voorb. , in de huid, in zeer vele zenuwrijke in

gewanden enz. En van den anderen kant zien wij
alleen in de fpiervezelen die verfchijnfels, die ware

prikkelbaarheid aanduiden. Zoo dat zelfs reeds deze
bewijsgronden, behalve vele anderen, wanneer men
derzelver kracht bij een rekent, het veel aanneme
1ijker maken, om deze bijzondere verfchijnfels aan

het bijzonder zamenftel des fpiervezels, dan wel
aan de zenuwen toe te fchrijven ; daar toch de
laatste aan zoo vele andere ligchaamsdeelen gemeen
zijn, waarin zij evenwel niet het minste fpoor van
prikkelbaarheid doen ontstaan.

Ik wil hier niet

eens van verscheidene andere zeer gewigtige rede
nen gewag maken, die men tot staving van mijn

gevoelen zou kunnen bijbrengen. Zoo ziet men,
bij voorb.., hoegenaamd geene betrekking tusfchen
den, graad van prikkelbaarheid van een of ander

deel en de hoeveelheid van zenuwen, welke het.
zelve bezit. Voorts is fomtijds in een en hetzelfde
-

OIn
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voorwerp de eene dezer levenskrachten zeer le
vendig, de andere daarentegen als het ware ver
ftompt, naar mate hier kunne, geslacht, of eene
ziekelijke gesteldheid, deze of geene onderwerpelij
ke verfcheidenheid medebrengt.'

-

$ 303. Ondertusschen fchijnt de belangrijke wer

king der zenuwen op de fpieren, welke men in het
geheel niet kan loogchenen, veelmeer daarop neder
tekomen, dat men deze deelen als verwyderde oor
zaken, als opwekkende oorzaken, maar in het ge

:

heel niet als de naaste of verkoorzaak dezer bewe

ging aanmerken moet; daar deze laatste niets dan
de den fpiervezel ingeplante prikkelbaarheid is.
Zoo werken, bij voorb. , de zieisaandoeningen
op het gewaarwordingswerktuig; dit werkt op de
zenuwen van het hart te rug, en brengt op die wij

ze hartkloppingen en andere ongeregelde bewe
gingen van het hart voort.
sC
De wil werkt op het gewaarwordings werktuig;
dit werkt te rug 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.

*

- $ 3o4. Met deze onderscheiding der

*

*

tweeledige

oorzaken, die de spierbeweging te weeg brengen,
komen in allen opzigte de proeven overeen, welke
men, zoo over de lamheid dier deelen, waarvan

de zenuwen afgesneden, of afgebonden waren (i),
•

- -

--

-

-

als

(i) Jo. H. v. BRUNN, Experimenta circa ligaturas nervo
zºum in vivis animalibus inftituta.
0
*

Götting. 1753- 470.

;
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als over de prikkelbaarheid, die niettemin somtijds
nog zeer lang in dezelve overbleef, heeft genomen,

(k). Zoo heeft men, bij voorb., zieken gezien,
wier eene arm lam, en echter nog gevoelig, de
andere daarentegen ongevoelig was, en zich echter
nog beweegde, zoo ook anderen, die zeer over
pijnen klaagden, welke zij in hunne lamme leden
ondervonden (l),

S, 305. Wat intusfchen het bloed, waarvan de
fpieren, zoo rijkelijk voorzien zijn, op derzelver be
weging vermoge, is tot nu toe zoo duidelijk niet.
De proef van sTENoN (m) heeft zekerlijk meestal
dit gevolg, dat er op het afbinden van den grooten

flagader in de buikholte, eene lamheid der achter
Alles echter wel overwegende,

poten volgt (n).

worde ik in die meening, welke ik te voren ($ 125.)
reeds heb aangestipt, versterkt, en blijf van be
grip, dat de werking der fpieren, die aan den wil
onderworpen zijn, veel minder van den bloed
fixoom afhangt, dan die van het hart, maar in te
gens

Edinb.

(k) Jo. STUART, de fyftematis nervof officiis.
1781. 8vo.

" (l) C. H. PFAFF, Uber thierifche Elektricität und Reiz
barkeit, pag. 263. Lipf. 1795. 8vo,
-

(m) sTBNoNis, Elementor. myol. fpec., pag. 86. Flor.

166r, 4to. . . . .

.

(n) coURTEN, In Philof. Transact. No. 335, pag. 5oo,

HALLER, In Commentar. foc. fcient. Götting. Tom. IV.
pag-293
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geïdeel meer van het vermogen de zenuwen ,

die

derzelver prikkelbaarheid opwekken.

",

$ 3e6. Behalve de eigendommelijke en allen ple
ren eigene krachten, heeft ieder derzelver 'Ook
nog bijzondere vermogens, die uit hun verfcläflead

maakfet, en hunne verschillende plaatsing ontstaan,
en aan de werking, waartoe zij geschikt zijn, jaist
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
Zij kunnen

onmiddelijk aan den wil onderworpen.

ons dus ook hier niet langer bezig houden, daar
wij nu van de zoogenaamde vrijwillige spieren fpre

ken, wier werkzaamheden tot de dierlijke werkin
$ 3e8. Maar ook tusschen deze heeft een groot
onderscheid plaats. Want, om niet eens van hun

he onderscheidene grootte te spreken, de schikking
der fpier- en vezelbundels, en de rigting der veze
len, de betrekking tusfchen de vleeschvezels en de

pezen, de loop en inplanting der spieren, dit alles
is mede zeer verfchillend.

-

,

S 309. De meeste hebben eehter eede koofdsge

wijze min of meer langwerpige gedaante, zoo dat
het meer uitgezet vleeszig deel van weerskanten in
Peesachtige koorden uitloopt, welke laatste werke.

loos, en van alle prikkelbaarheid ontbloot zijn,
vastgehecht,

en meestal aan de beenderen worden

die zij even als hefboofheil bewegen. - E-

O 2

?

S

-

21e,

e
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S 31o. Gelijk er toch zeer weinige fpieren zijn,
die geene pezen hebben, zoon als, bijvoorb., de
breedste halsfpier, zoo hechten zij zich ook ge
noegzaam alle aan beenderen vast, behalve de
ftraksgenoemden, als mede gemeenlijk de fchort
fpier, de oneven fpier van de huig, de meeste ,

die den oogbol in beweging brengen, en andere.
$ 311. Met deze vermogens, zoon wel die hun
allen gemeen, als die ieder in het bijzonder eigen
zijn, toegerust, zijn de fpieren in ftaat hunne wer
kingen, welke men mede in algemeene en bijzon
dere verdeelen kan, te volbrengen."
,,, S 312. Alle hebben deze werking, die onmidde
lijk uit hunne prikkelbaarheid, voortvloeijt, ge
meen, dat hunne vleeschbundels korter, en ftrak
ker, meestal ongelijk en hoekig worden.
Echter laat het groot verschil, dat hierin, voor

eerst tusfchen, de holle en vaste, en vervolgens tus
fchen de regtlijnige en ronde fluitspieren plaats

grijpt, niet toe, dat men van deze vermindering
van den omtrek der fpieren eene algemeene bereke
ming geve, zoo als Jo, en DAN, BE RNo UIL LE,
en andere wiskundige geneeskundigen dit gedaan
hebben.

-

-

-

-

-

-

$ 313. De bijzondere werkingen der fpieren
($ 31 1.) 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 ge
bragt.
Om uit vele, slechts dit weinige, te vermelden:
-

-

R

*.

ZOO
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zoo moet ik hier gewag maken van die bijzondere
en als het ware ongeregelde wijze, waarop fommige
fpieren werken, die namelijk welke naauwelijks al
leen maar bijna altijd, na voorafgegane beweging van

andere spieren, of vereenigd en tegelijk met ande
re van een en anderen rang hunne verrigtingen uitoe

fenen, waartoe bij v. de wormswijze spieren gebragt
moeten worden, wanneer zij in de snelle bewegin
gen der vingers de voorafgegane beweging van andere
fpieren ten minsten van de nahanden voorhand volgen;

of wel de regte zijdelingsche oogspieren van welke
iedere aanvoerende meestal niet dan verbonden met

den afvoerenden fpier van den anderen oogbol werkt.
Immers is de regel, dien men toch algemeen
vaststelt, en volgens welken, ieder fpier door zijne

beweging het meer beweegbare naar het meer be
vestigde deel toe trekt, volgens de verstandige op

merking van w1N s Low (o), alleen betrekkelijk
en aan vele bepalingen onderworpen. Zoo kan van
twee deelen dan dit, dan dat, beweegbaarder ge
maakt worden, wanneer het andere intusschen door
de vereenigde werking van vele andere fpieren vast

gehouden, en bevestigd wordt.
Zoo moet ook van den anderen kant de werking
der buigende fpieren, fchoon zij, in zoo verre bo
ee

ven hunne tegenkanters, de uitstekende, vermo

gen, dat in een rustend ligchaam armen, vingers •,
enz.

-

-

de l'acad, des fcienc. de Paris 172o. . .

(o) Mem.
, &

-

- -

*

-

O 3

- -

1,

.

-

- - --
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enz. min of meer gebogen zijn, niet alleen naar
de kracht gefchat worden, welke zij tot het vol
brengen dezer buiging aanwenden, maar vooral
naar de willekeurige ontfpanning der uitstrekkende

fpieren, waardoor wij de buigende als het ware
te gemoet komen.
S. 314. Bij dit alles komt eindelijk nog het werk
-

tuigelijke (p), dat aan elken fpier eigen, en ge
heel naar die bewegingen, welke hij onmiddelijk
verrigten moet, ingerigt is. Behalve de bepaalde
gedaante van elken fpier brengen hiertoe velerlei
andere hulpmiddelen het hunne bij. Zoo als bij
voorb. de flijmbeurzen, die men voornamelijk bij

de fpieren der vier ledematen waarneemt: de ring
vormige banden, die fommige hunner omvatten:
het vet, dat de meeste omgeeft; de waterachtige
wafem, die alleen gemeen is, Maar wat hier het
meeste in aanmerking komt, is het maakfel van

het geraamte zelf, vooral ten opzigte van de ver
lengfels en knokkels en de vereeniging der gewrich
ten. Ook heeft de natuur nog daarenboven, de

kniefchijf, en de fefamsvormige beentjes (4), die
Illet,

(p) P. J. BARTHEz, nowelle mechanique des mouvements
de l'homme et des animaux. Carcasf: 1798. 4ta,

(4) Zoo heb ik dan ook onder alle dieren, die ik ontleed
heb, tot nog toe bij geen een zulk een aanzienlijk toestel

van deze fasamsvormige beentjes gevonden, als bij de Mol.
baar veel van deze beentjes, waardoor zeker de werking

der armspieren in dit onderaardsch dier, zeer verligt wordt.
-,

*,

-/
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met dit been zoo veel overeenkomst hebben, al

leen tot het gemakkelijk maken der beweging van
fommige fpieren bestemt,

$ 315. Hier door wordt dan het onvermijdelijk
verlies aan kracht in de fpieren vergoed, of ten
minsten verminderd, dat uit het maakfel en den ftand

van het geheele ligchaam noodwendig voortvloeit,

dewijl er toch, zoo uit hoofde van den scherpen
hoek van inplanting veler spieren, als uit de nabij
heid van het bewegings- of draaipunt bij de inplan
ting, veel van het geweld verloren gaat, dat zij
konden uitoefenen, bijaldien of deze afftand groo
ter, of die hoek stomper was (r).

$ 316. En op deze wijze is ons ligchaam met
omtrend 45o fpieren, meer of min, naar gelang
van het onderfcheid van kunne en eene onverdeel

baare verfcheidenheid toegerust, en ontvangt daar
door twee groote voordeelen, vooreerst eene groo

te vlugheid in de bewegingen, zoo wel van het

geheel, als van enkele deelen, en voorts eene ver
wonderlijke sterkte, en gefchiktheid voor den ar
beid.

Beiden hangen, deels van de volmaaktheid

der fpieren zelven af, waartoe wij, zoo als mede
tot den volkomen wasdom der beenderen, eerst in
den bloei onzer jaren geraken. Deels worden bei
den alleen door gebruik en oefening verkregen;
daar het voorbeeld der koorddanfers, danfers , loo

pers, worstelaars, tuimelaars, en der woeste vol
s

(r) GILB. BLANE, en mijfcular. motion, pag. 5i.
O 4 ,

ken,
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ken, of van menfchen van den ouden tijd, ons
genoegzaam leert hoe veel dit op de sterkte zoo
wel, als op de vlugheid onzer fpieren vermoge (s).
->ees
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S 317.

-

Het zenuwgestel wordt door beide deszelfs

werkingen, 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 (t) het evenbeeld
van den killen dood, hersteld worden.
S 314. De flaap is eene volmaakte periodieke
WCT

(s) In Med. Bibliothek, Vol. II. pag. 407. heb ik dit
onderwerp breeder behandeld.

(t) Zie behalve meer andere Schrijvers, die wij nader
hand zullen oploemen, ER. DARwIN, Zoonomiae, Tom. I
Sect, XVIII.

*

En wIENHOLT, in Heilkraft des thierifchen Magnetismus,
Vol. II. pag. 437. fqq.
F. A. AMMON, Commentatio

praemio

Regio ornata de

fomni vigiliarumque flatu morbofo. Gott. 1820. 4to.
C• F- HEUSINGER, de variis fomni vigiliarumque con

ditionibus morhofis. Isenac. 1820. 8vo.

•

-
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werking, waardoor de onderlinge gemeenschap van
ziel en ligchaam als het ware opgeschort wordt, en
ftilstaat, en waarvan wij nu de verfchijnfels moeten

opgeven, die meer, dan eenige andere, de aanwe
zigheid van een zenuwvocht vooronderstellen.
S 319. Behalve meer andere, zijn dit voorname
lijk de voorloopers en boden van den flaap: eene

langzamerhand toenemende dofheid der uitwendige
zinnen, en eene ontspanning 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 (u), op het oogen
blik , dat men uit den wakenden

flapenden zal overgaen.

toestand

in den

*

$ 32o. De verschijnfels, welke wij in den slaap
zelven waarnemen, komen hier op neder; het vol
maakt stilstaan van alle dierlijke werkingen, en het

een weinig trager voortgaan van alle de overige.

Want zelfs de pols flaat in slapenden

langzamer,

de dierlijke warmte is, al het overige gelijk gesteld,
Wat

geringer, de uitwafeming minder, de fpijsver

teering moeijelijker, en genoegzaam alle de uitlo
zingen worden gestaakt, indien men hiervan de
zaad

(u) DE PAUw, verhaalt opmerkelijke waarnemingen daar
omtrend in zijne Recherches fur les Egyptiens et les Chinois,
Tom. II. pag. 159.
O 5
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zaadlozing bij den man, die zelfs nog zelden plaats
heeft, uitzondert enz.

S 321. De verwijderde oorzaken van den flaap
zijn duidelijk te begrijpen (v). Om toch niet eens
van de flaapverwekkende middelen te fpreken, zoo
brengen hier voornamelijk het hunne toe het ver
lies van onze dierlijke vermogens door het waken en
door uitgeftane vermoeijenisfen: de kracht der ge
woonte, en meer andere dingen, wier flaapverwek
kende kracht gedeeltelijk uit de zelfde bron ont
ftaat, zoo als het duister, de stilte, de rust: ver

der zachte gelijkmatige, aanhoudende,

op deze en

geene zinnen werkende, indrukken, zoo als het

murmelen van een beekje, het gezigt van het gol
vend graan: voorts ook eene voorafgaande maaltijd,
fter

w-TT

(v) Hoezeer de winterslaap van het mormeldier, van den

hamster, en van zoo vele andere zoogdieren, op velerlei wij
ze van den periodieken nachtslaap, waarvan hier gesproken
wordt, verschilt, zoo hebben evenwel de waarnemingen

van lateren tijd, aangaande dezen zonderbaren doodslaap, ge
leerd, dat zoo wel de verschijnselen als de verwijderde oor
zaken van beiden, onderling zeer wel overeenkomen, en we
derkerig de eene door den anderen verklaard wordt.

Vergelijkt z. R. sULzER, Naturgefchichte des Hamfters.
pag. 162.
»
sPALLANZANI, fur la respiration. Genev. 1803. 8vo.
MANGILI en C. UL. VON SALIS, in deszelfs en STEINMUL LERS, Alpina 1809. T. IV.

GUVIER, Analyse des Travaun de la Classe physique de
l'Institut 1807.
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fterke koude in de uitwendige bekleedfelen des iig
chaams, en andere omstandigheden meer, die het
bloed van de herfenen afleiden, zoo als het voet

bad, klijft.eeren, bloedstortingen van eenig aanbe
lang. enz.

$ 322. En deze laatste opgenoemde verwijderde
oorzaken van den flaap, kunnen ons op de naaste
oorzaak brengen, welke ik dan ook meene, dat
waarschijnlijk, alles medegerekend, in eenen ver
minderden of beletten toevloed van het gezuurstofd

of zoogenaamd flagaderlijk bloed naar de hersenen
moet gefteld worden, daar deze toevloed , voor de

terugwerking van het algemeen gevoeltuig op de ver
rigtingen der zintuigen en vrijwillige bewegingen van
den wakenden mensch, hoogst nodig is (w). Deze
-

tOG

w

(w) Die de verschillende gevoelens omtrent de naaste oor
zaak van den flaap willen weten en vergelijken, kunnen ,
hier over nalezen :

M. DE GRIMAUD, Memoire fur la nutrition, pag. 194.
Petrop. 1794.

H. NUDow, Verfuch einer Theorie des Schiefs. Regiom.
179I. 8vo.

STEPH. GALLIN1, achter zijne Saggio d'Osfervationt ful
nuovi progresft della Fiftca del corpo umano, Gad. 1792. 8vo.

MAUDUIT, bij FoURcRor, In Medicine eclairee, etc. Tom.
IV. pag. 273.

J. CHR. REIL, Functiones organe animae peculiares, pag.,
198. Hal, 1794 8vos

N

',

L•
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toevloed van bloed wordt door de afleiding van den
bloedstroom van de herfenen, en deszelfs toevloer
jing naar verafgelegene

deelen verminderd, en ge

heel belet, wanneer eenig vreemd ligchaam de her
fenen drukt, hetzij dit

een waterachtig vocht,

of etter, of eene door beenbreuk veroorzaakte
deuk van het bekkeneel zij. „op n
ro
Op deze vermindering, of stremming van den
bloedstroom, volgt het gebrek van den wafem of
het vocht der herfenholligheden , en daardoor het
toevallen van dezelve, waaruit de, door ons reeds

te voren aangehaalde, voortreffelijke natuurkundi
ge, D Av, HART LEY (x) vele verfchijnfels van
den flaap zeer fcherpzinnig verklaart.
Behalve meer andere verfchijnfels, vooral uit de
vergelijkende ontleedkunde, aangaande die dieren die

door den winterslaap dik worden (y), komt met
deze opgegevene oorzaak vooral dat overeen, het

welk ik zelf in een levend mensch , waarvan ik
reeds eens gewag maakte, heb waargenomen,

wiens hersenen namelijk altijd flonken, zoo lang hij
fliep,
L. H. CHR. NIEMEIJER, Materialien zur Erregungftheorie,
Gott. 18oo.

pag. 71.

TRoxLER, Verfuche in der organifchen Phyftk. pag. 435.
BRANDIs, Pathologie, pag. 534.
(x) Obfervations on Man. Vol. I. pag. 48.
. (y) Zoo als het alpisch Mormeldier, waaromtrend MAN
GILI in REILs Archiv. handeld Vol. VIII. pag. 446. fq.

22I
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fliep, maar wanneer hij waakte door eene grootere

hoeveelheid bloeds wierden opgezet. Gelijk dan
anderen kant hier mede wel overeen

ook van den

komt, dat er, na ophoopingen van het bloed naar
het hoofd, flapeloosheid volgt.

ni:

$ 323. De langdurigheid van den slaap hangt,
wel is waar, grootendeels van het verschil injaren,

ligchaamsgestel, temperament enz. af, maar niet
temin leert ons, over het geheel, alles even zeer
dat

lang slapen of een medgezel van zwakte, (zoo

:

geborenen en stokouden), of eene
als bij
, ...,
rijke bron van domheid en logheid, is
ikt, ontwaken wij

S 324. Door den ºf
weder, en deze terug

-

-

noegzaam met dezelfde toevallen:
overgang van waken tot slapen: Oo

p:

TTw

waken geeuwen wij, waarbij wij dan echter meest
al tevens de ledematen uitrekken: onze zinnen zijn
min of meer stomp enz.

,

-

S 325. De oorzaken van ons ontwaken, schijnen
met die van den slaap wel overeen te stemmen. De

naaste oorzaak namelijk zal welligt de sterker toe
vloed van bloed naar het hoofd zijn.

De meer ver

wijderde oorzaken zijn, behalve de gewoonte, die
hier zeker een groot vermogen heeft, verschillen

de, zoo uit, als inwendige prikkels, die de ver
doofde zinnen opwekken. ，,De laatste werken of

onmiddelijk op het ligchaam, zoo als een volle wa
terblaas, of door middel van de verbeelding, zoo

als zulks in de droomen plaats heeft.
. . . .
-

- -- - -

. . . . . . . S 326

-

e-

-----
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$ 326. De droomen (2) zijn, als het ware, fpe
lingen van de verbeeldingskracht, waarmede zij
de beelden van de gewaargewordene voorwer

pende te rug roept, en zich met dezelve bezig
houdt.

-

Men is het oneens of een gezond mensch droomt,
of niet. Er zijn er geweest, die meenden, dat

men nooit fliep zonder te droomen, ofschoon men
zich zijn droom niet altijd herinnert (a). Ande
ren meenen dat de droomen alleen een gevolg zijn

der verstoorde werking der onderbuiksingewanden
(b). Ook zijn er waarlijk voorbeelden van zeer ge
zonden volwassen menschen, die verzekeren nooit
gedroomd te hebben (c).
Meestal zijn die nachtelijke grillen wel verward

en zonder zamenhang; het gebeurt evenwel fom
rijds, dat zij verwonderlijke blijken van het gebruik
der rede geven (d).

Over het geheel schijnt het vermogen van ligcha
melijke prikkels in het verwekken van droomen
groot

(z) scHULzE, pfychifcheAnthropologie. Vol. L pag.277 ed 2.
(a) Vergelijkt KANT, Critik der Urtheilskraft, pag. 298.
(b) F. xAv. MEzLER, Von der fchwarzgallichten Confti
tution , pag. 80. . . .
-

(c) vergelijkt Locke, Esfay,

concerning human under

fanding, Vol. I. pag. 74. Ed. Lond. 1726. 8vo.
" (d) Zie bij voorb.., wat hier omtrent HoLLMANN van

zichzelven verhaalt in zijne Pneumatolog, pfjchelog. et theoh,
natura pag. 196. Got 1. 78o. 8vo,
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groet te zijn. Zoo veroorzaakt het zaadvocht gei
le, 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 zacht toetespreken,
er hem stof toe leverden (e). Eit fchijnt echter
een middentoestand tusfchen waken en flapen ge
weest te zijn, waartoe men ook de geheel ziekelij•
ke gesteldheid, zoé web dert nachtwandelaars als van
de door de daarvan zeer veel verfchillende magneti

fche verrukking (ecstafts) aangetaste slaapwande
laars brengen moet (f).

Ondertusschen hielden

E o cKE een anderen alle droomen voor eene foort

van diergelijken tusfchentoestand,
-T-

-

(e)

Trt-

-

-Tr

-

neartre, Dis/ervatians moral and critical, pag. 21;,

Lond. 1783-4-o.
(f) G. GoTTL. RIGHTER, De flatu, mixto fomni et vigi.
liae, quo dormientes multa. vigilantium munera obeunt.

Gotting 1756. 4to. , ,

*

WIENHOLT, l. C. Vol• III, B-, I.， pag., 19,

- - - - - - - EEN

"-

l

N
\
*
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$ 327.

Even als

DE ZE L VEN,

het verlies onzer dierlijke krach

ten door den flaap, zoo wordt ook dat onzer na

tuurlijke vermogens, en der bestanddeelen van ons
ligchaam, door fpijs en drank hersteld. | | | |
||

$ 328. Ter verkrijging en nuttiging van beiden
dringen ons twee, in den aard zeer verfchillende,

maar op het zelfde uitloopende , ftemmen onzer
natuur.

Van den eenen kant kwellen ons de on

dragelijke honger en dorst, van den anderen lokt
de aangename trek tot eten en drinken ons aan.
$ 329. Den honger hebben fommigen afgeleid uit
de onderlinge wrijving der vouwen van de maag,
anderen uit den grooteren toevloed niet alleen der
ligchaamsfappen, voornamelijk van het maagfap ,

en het fpeekfel, maar ook uit de prikkelende fcherp

te, waartoe zij overgaan, ten zij men dit tijdig
door fpijs en drank voorkome.
-

-

$ 330. Den dorst fchijnt men echter meer in eene
lastige droogte van de keel en den flokdarm zelve,
en ook in eene bijzondere prikkeling, door het ge
bruik van fcherpe , voornamelijk zoute , dingen
ontstaan, te moeten zoeken. Zij volgt dan ook op

eene onmatige opslurping 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 on
der
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dervindt. Maar, behalve dat, pleeg zij ook door
de werking der ziel, bij treurige gemoedsaandoenin
gen te ontstaan.

-

$ 331. De noodzakelijkheid, om aan dezen twee
ledigen aandrang te gehoorzamen, is min of meer
dringende, naar mate der jaren, ligchaamsgesteld
heid, en vooral der gewoonte, zoo dat men hier
omtrent naauwelijks iets kan bepalen. Evenwel
zou men kunnen vaststellen, dat een volwassen en
gezond mensch, die zich zelven meester is, en bij
wien dus, door geene dweepachtige voorstellingen,

of ziekte, honger of dorst verstompt zijn (g),
geen dag zonder verlies zijner krachten, en geen
acht dagen, zonder levensgevaar, alle fpijs ontbe
Ten kan.

-

S 332. De drank is voor het behoud des levens
minder noodzakelijk, fchoon het verlangen naar

denzelven veel heviger fchijnt te wezen. Wij moe
ten dit ten minsten 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 menfchen, die
lang gezond geleefd hebben, offchoon zij, voor
lang, allen drank ontwend waren (h).
-

f

-

-

-

$ 333

-

(g) Vergelijkt hier, behalve veel andere Schrijvers over
langdurig vasten. JAC. BARTHOL. BEccARIUs, in Commentar.
Inft. Bonon, T. H. P. I.
-

-

FLOR. JAC. voLTELEN, Memorab. apofttiae fept. hift. L,
B. 1777. 8vo.

(h) G. BAKER, In Medical Transactions publ. by the Col

v: II. pag. 265. volg.

lege of physic, in London,

(

P

<
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S 333. Wat het voedsel, waardoor wij onzen
honger en onzen dorst stillen, betreft; hieromtrend
is men het niet eens, of het maakfel des menfche
lijken ligchaams voor plantaardig, of voor dierlijk
voedsel meer gefchikt, en welk van beiden derhal
ve voor den mensch van nature bestemd zij (i).
$ 334. Dat de mensch van nature een plante
rend dier is, hebben velen, reeds voorlang, uit

het maakfel der tanden (k), de lengte van het

darmkanaal (l), het verschil tusschen de dunne en
dikke darmen, het opgeblazen colon opgemaakt, en
heeft Ro Uss EA U (m), fcherpzinnig genoeg daar
uit getracht te bewijzen, dat de vrouw van nature

slechts één kind baart, en twee borsten heeft. Bij
dit alles zou men nog de voorbeelden van herkaau
wende menfchen kunnen voegen, daar het ge
noegzaam bekend is, dat het herkaauwen alleen aan

plantetende dieren

eigen is, waarbij men in aanmer

king moet nemen de gemakkelijkheid waarmede de
plantende huisdieren aan dierlijk voedsel gewoon
geraken, daar tegenovergesteld die dieren die van
Intel

- /

(i). J. w. NEERGAARD, vergleichende Anatomie zand Phy
fiologie des verdauungswerkzeuge des Säugethiere und Vij
gel. Bresl. 18o6. pag. 344. 8vo.

(k) GAssENDI , ep. ad Jo. BAPT. v. HELMoNT , Op.
Tom. VI. pag. 17. Flor. 1727. fol. - AL. MoNRo de oude,

in Esfay on comparative Anatomy, pag. 17.
(l) Jo. wALLIs, In Philof. Transact. No. 269.

(m) Sur l'origine de l' inégalite parmi les hommes, pag.
196. volg.

-
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nature vleeschetende zijn, met uitzondering van den
huishond, fchier nimmer tot plantenvoedsel over
gaan

Die daarentegen met HELvET 1Us (n) den
mensch onder de vleeschetende dieren rekenen ,
beroepen zich op het maakfel der maag, de kortheid
des blinden darms, en dergelijke gronden meer.
$ 335. Bij eene naauwkeuriger beschouwing leren
wij echter, ten duidelijkften, dat de mensch geens
zins voor een van beide, maar veeleer van nature

voor beiderlei voedfel gefchikt is. Immers staan en
zijne tanden, voornamelijk de baktanden (o), en
die deelen van het darmkanaal, waarvan wij zoo
even melding gemaakt hebben, ten opzigte van
hun maakfel, als het ware, in het midden tusfchen

die der plant- en die der vleeschetende dieren.
Voor

(n) De l'homme, Tom. II. pag. 17.

(o) Hier omtrent had BRoussoNNET, een zeer bijzonder.
gevoelen. Want, daar hij meende dat de baktanden niet veel
van die der grasetende verschilden, de fnij en scheurtanden

daarentegen zeer veel overeenkomst met die der verscheuren
de dieren hadden, maakte hij, uit het betrekkelijk getal der
tanden, ook de betrekkelijke hoeveelheid van beiderlei voed
fel - voor den mensch op, en stelde derhalve, dat het plant
aardig tot het dierlijk voedsel staan moest, in de reden van
29 : I 2,

-

- -

-

- -

Maar hieruit zou volgen dat kleine kinderen, die in elk

kakebeen flechts twee baktanden hebben, meer voor dier
lijk

voedsel

zouden geschikt zijn, dan de volwassen

mensch, daar bij dezelve de melkbaktanden tot de overige
ftaan - 8 : 12

P-2

,
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Voornamelijk bewijst de wijze, waarop de knokkels
van het onderfte kakebeen , bij den mensch, aan
het flaapbeen zijn vastgehecht, dat hij dit voorregt
heeft.

v

S '336. En zo het buiten dien, waaraan ook nie
mand twijfelen kan , waarheid is, wat wij elders

over het voorregt van den mensch, van meer dan
eenig dier over den geheelen aardbodem verspreid
te zijn, gezegd hebben; dan blijkt daaruit fpoedig,
dat alleen een van beiden te kunnen gebruiken hem
flecht zoude te pas zijn gekomen; daar hij nu zeer
wel op vele plaatfen wonen kan, die hem flechts
eenerlei voedfel verfchaffen.

$ 337. De mensch is het meest alles-etend dier,
dat wij kennen; daar hij, niet alleen in eene on

eindige verfcheidenheid van geregten kan uitfpat
ten, maar ook van den anderen kant bij eene eenige
en zeer eenvoudige fpijs gezond en wel leven kan,
Om hiervan flechts weinige voorbeelden aan te

roeren ; zoo leven nu nog ontelbaar veel menfchen
van enkeld plantaardigen kost , van aardappelen,

kastanjes, dadels, dat ook het voedsel der eerste
menfchen fchijnt geweest te zijn , die allerwaar
fchijlnijkst hun leven, eerst met vruchten en wor
tels , daarna met granen en peulvruchten hebben

onderhouden (p).
De zwervende Mooren leven genoegzaam alleen
Van

(P) HEYNE, Opufcula Academica, Vol. I. pag. 366.feq.

ar
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van den Arabiefchen gom (q). - De Kamfchatda
lers, en vele andere kustbewoners van visch. -

De Herders in de Zuidamerikaansche landstreek
Carakas bij de Rivier Orenoco (r), en in Europa

de Morlakken (s), fchier alleen van vleesch.

e

Ja zelfs fommige woeste Volken van raauw
vleesch, iets dat ten minsten eertijds bij de Samoje
den (t), Eskimoten (u), en fommige volken van
Niet minder gewigtige bijzonderheden leveren

Zuidamerika (v) zeer zeker plaats had.

-

ons de dranken van fommige volken op.
De inwoonders van vele Eilanden, die tusfchen

de Keerkringen inliggen, voornamelijk echter in de
stille zee, die geheel van zoet water ontbloot zijn,
drinken, in deszelfs plaats, de melk van kokosno,
ten. - Anderen drlnken zeewater.

En zoo zijn

er meer voorbeelden, die ten duidelijksten te kennen
- a

geven, dat de mensch een allesetend dier is.
r,

(a) ADANsoN, in Memoires de l'academie des fc. de Paris,

A. 1778, pag. 26.

x

-

- -

(r) FIL. SAL. GILY, Saggio di ftoria Americana. Vol.

IV. pag. 12o.

:

(s) glus. ANT. PUJATI, Riftesftoni ful vitto Pitagorico.
Feltr. 1751. 4to.
(t) (DE KLINGSTAEDT 2) Memoire far les Samojedes et
-

les Lappons. 1762. 8vo.

-

-

(u) cURTis, In Philofophical Tranfactions, Vol. LXIV.
P. II. pag. 381. 383.

-

(v) 1o.nation,
wINTER,Vol.in III.
HAKLUvT,
Principal navigations of
Englisch
pag. 751.
g"

* *
-

*

.

.

-

Ps

2

*

*

*

*

-

-
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-

S 338.

T.

-

het kaauwen der vaste spijzen dient

voornamelijk het onderfte kakebeen , hetwelk even

als het bovenste met drieërlei foort van tanden voor
zien is.
-

Deze zijn vooreerst de snijtanden, die bij de
meeste (w) menschen scherp, eenigzins wigvor
mig, en daardoor geschikt zijn om te bijten. Zij
ftaan regt op, iets, dat ik onder de voornaamste
eigendommelijke kenmerken van het menfchelijk
lig
+

I

(w)

-

Ik

zeg bij

de meesten , want,

om niet van en

kelde menschen te fpreken, die ftompe fnijtanden hebben,
zoo vergunne men mij hier aan te teekenen, dat ik in de mee
fte bekkeneelen van Mumiën, den kroon der voortanden dik
en stomp heb bewonden. 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, hetzij uit hoofde
van voedsel of eenige andere oorzaken, den ouden Egijp
tenaren eigen was, en dus misschien als een kenmerk zou
kunnen dienen, waardoor men de oude echte Mumiën van

die van latere tijden onderscheiden kon. -

Breedvoeriger

heb ik over dit onderwerp gehandeld in Philofophical

zranfaction, A•
--

A794. P. II, pag. 184
-a
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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 fcheurtanden voor, waar
mede : wij meer harde ligchamen breken , en die
noch uitgefneden zijn, noch afgezonderd van de

naburigen, maar met dezelve in eene gelijke rei
ftaan.

w,

- De maal of baktanden eindelijk, behooren tot de
derde foort. Zij zijn van verfchillende grootte,
gefchikt om er mede te vermalen, en in den mensch
bijzonder ftomp en gebogen , waardoor zij van

die der overige dieren allerduidelijkst te onder
kennen zijn.

-

-

-

-

$ 339. Het onderste kakebeen is aan het hoofd
zelf door eene merkwaardige geleding gehecht ,
welke tusfchen de oppervlakkige (arthrodia) en

dubbelde (ginglymus) geleding in staat, en die
daarenboven, van twee kraakbeenige banden voor

zien, de hoogste beweegbaarheid naar alle kanten,
met eene genoegzame sterkte en stevigheid ver
eenigt.

- -

- -

-

Dit been wordt, wanneer wij den mond openen,

naar beneden bewogen door middel van den twee
buikigen spier, die echter eenigermate door twee
fpieren geholpen wordt, welke beiden , de een
van de kin, de andere van den inwendigen rand
van het kakebeen naar het tongbeen loopen (gento

hyoideus. en mylohyoideus.)
&
De kaauw- en flaapbeenspieren fluiten hetzelve
-

weder tegen het bovenfte kakebeen, wanneer wij
-

P4

iets
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ets afbijten: en, wanneer wij iets hards breken,
iworden deze fpieren met eene groote kracht zamen
getrokken.

De zijdelingfche beweging geschiedt door de uit
en inwendige fpieren van het vleugelswijze ver
lengfel van het wiggebeen, terwijl de laatstgenoem

de eene beweging naar voren kunnen te weeg bren
gch

S 34o. Door den wangfpier en de, zoo zeer be
weegbare en voor allerhande gedaante gefchikte,
tong ($ 235.) wordt datgene, hetwelk gekaauwd
moet worden, tusschen de tanden gehouden, gedu
Tig daarhenen gevoerd en tot een deeg gekneed.
$ 341. Ter zelfder tijd, dat wij kaauwen, wordt
het fpeekfel (x) uit de klieren, die het afscheiden,
als het ware, uitgeperst. Dit fpeekfel is een fchui
mend 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 fteentjes, die fom
tijds

in de speekselklieren

gevonden worden, ver

oorzaakt. Het is voorts, omdat de tong er aan ge
wend is, fmakeloos, fchoon het een weinig fal
microcosmicumc, zeezoutzuur en fuikerzuur bevat; be

halve dat heeft het een rottingwerend (y) en sterk
oplossend vermogen.

$ 342
(x) J. B. sIEBoLD, historia fystematis faliyalis, Jen,
1797-

4to.

-

G) PRINGLE, Over de Legerziekten, Deel III. bladz. 81.

82. der Hollandsche vertaling. Amst, 1788, 8vo,
f

I
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$ 342. De bronnen van dit fpeeksel zijn drie af
fcheidingsklieren, welke aan de zijden van , en
binnen in den kinnebak, gelegen zijn. De grootste
dezer klieren zijn de oorklieren (z), die het fpeek
fel, dat zij affcheiden, door de buis van sT EN oN

(a) aanvoeren, welke zich achter den middenfte bo
venften bak- of maaltand opent. Het fpeekfel dat
de onderkaaksklieren (b) opleveren, vloeit door
de buizen van wART oN (c) in den mond, en

dat van de kleinste of de tongklieren (d) door de
talrijke buizen, welke RIvINUs (e) ontdekt heeft.'
$ 343. De lozing van het fpeekfel, waarvan men
volgens de , zekerlijk willekeurige , opgave van

NU CK (f), doorgaans stelt dat, in 12 uren, een
pond wordt afgefcheiden, gefchiedt eensdeels door
prikkeling, anderdeels door eene werktuigelijk
drukking en uitperfing.
:
Op de laatste wijze gefchiedt zulks, bij voorb..,
wanneer wij harde ligchamen fijn malen, die door

een overvloediger speeksel veel weeker worden,
waartoe dan ook de plaatsing der oorklieren aan de
ge

(z) De coURcELLEs, Icones mufculorum capitis, Tab
1. g. h.

(a) STENONIS, Obfervationes anntomicae, pag. 20.
(b) DE coURcELLEs, t. a. p. Tab. II. t. t.

(c) wHARToNIs, Adenographia, pag. 129.
(d) DE coURcELLEs, Tab. V. g. g. g.
(e) RIVINUs, De dyfpepfia.

-

Y
-

Lipf 1678, 4to.

AUG. FR. wALTHER, De lingua humana. Ib, 1724, 4to. :
(f)NUCKII, Sialographia, pag. 29. feq,
P 5
-

-
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geleding van het onderfte kakebeen zeer bevorder
lijk is.
De prikkeling, waarvan wij fpraken, wordt, of
door eenen wezenlijk daar zijnden prikkel; wanneer
wij eenigzins fcherpe dingen eten, die dan door
den toevloed van fpeekfel worden aangelengd; of
ook door middel der verbeelding opgewekt ($ 288.),
waartoe de grootere toevloeijing van fpeekfel, die
op eene hevige begeerte naar fpijs volgt, behoort.
$ 1344. Met het fpeekfel worden twee andere
fappen, te weten het flijm, dat de tong bezet, en
-

A

uit klieren aan de lippen en den kin gelegen (g),
voorkomt, en de waterachtige wafem, die de zach
te deelen van den mond uitwafemen, vermengd.

$ 345. En zoo worden dan, door dit mengfel
van onderscheidene ligchaamsfappen, waarmede de
fpijzen, gedurende het kaauwen doorkneed worden,

dezelve niet alleen tot eenen dikken papachtigen
brok, die gemakkelijk geflikt kan worden , ge

vormd, maar tevens tot eene verdere vertering en

gelijkmaking of asfimilatie voorbereid.
-- $ 346. Schoon het flikken (h) zelf eene zeer za
mengestelde werking fchijne, en ook waarlijk door
de vereenigde krachten van velerhande werktuigen
worde
*

.

e -

w-

, ,

-

+-+--T-T-T

-

(g) DE couRCELLEs, Tab. IV, t. e. t.

(h) FR. B. ALBINUs, de deglutitiene. Lugd. Bat. 1740.4to.
P. J.

sANDIroRT.

deglutitfonis mechanismus, Lugd. Bat.

1805. 4to, ,

*
-

--

,

-

--+'

*

e ---

-

- - - -

C

-

-
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worde te weeg gebragt ; zoo komt deze werking

echter voornamelijk hier op neer, dat de tong eerst
tegen den wortel ingetrokken en eenigzins stijf
wordt, en dan den brok op haren

uitgeholden rug

neemt, die vervolgens van daar in de engte van de
keel glijdt, en door de ruime trechtervormige ope
ning van het keelgat (pharinx) , dat hem als het

ware te gemoet komt, wordt opgenomen. Dit
inspanning van kracht,

laatste geschiedt met die

welke wij eigenlijk het flikken noemen. Hierna
duwt de vereenigde zamentrekking der drie lange

-

zamentrekkende fpier van het keelgat (i) den brok
in den slokdarm neder. Dit alles geschiedt zeer ras,

één oogenblik in sega, e$ 347. Om dezen weg te banen, en denz :

en als in

--

-

veilig te maken, heeft de natuur vele hulpmiddelen aangewend (k). De in deze werking zoo gewigtige
beweging van de tong, wordt in vele opzig en door

het tongbeen bestuurd. Het zachte gehemelte vl)
belet, dat hetgene wij flikken » niet in de neusgaten

of in de buizen van Eustachius gerake; dewijl
het gedurende deze bewerking tevens met de huig,
* -

-

-

wel

-

- t"

-

w

(i) EustacHII, Tab. XLII. fig. 4.

6.

SANTORINI, Tab. pofth. VI, fig. 1.
- B. s. ALBINI, Tab. mufcul. XII. fig. 23. 24-

-

(k), J. c. RozENMULLER, icones chirurgico-anatomicae.

Fasc. I. Vinar. 1805. Vol, ' .

,, . . .

(l) LITTRE, In Memoire de l'academt, des fciences de
Paris A. 1718. Tab. XV.

--

--

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

- - - - -- - - - - - - - -
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welke van hare boogsgewijze strop afhangt, maar
waarvan de ware nuttigheid nog weinig bekend fchijnt
te wezen, door bijzondere spieren gespannen wordt,

en daardoor die openingen fluit (m). - De tong

zelve beschut de stemfpleet; 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 ver
naauwd, en met het strotklepje bedekt, geheel en

al beveiligd is tegen het invallen van vreemde lig
chamen.

te oef:

- z.

$ 348. Eindelijk wordt het flikken nog gemakkee
lijker gemaakt door het flijm, waardoor dien gehee

len weg glibberig gehouden wordt, en dat, behalve
uit de, aan de tong geplaatste, bronnen, nog vooral
uit de talrijke holligheden der amandelen (n), als
mede uit de menigte van flijmgroeven, die in het

keelgat geplaatst zijn, voortvloeit.
S 340. Voor dat het ingeflkt voedsel in de maag
komt, moet het door den flokdarm, hetwelk een
vlezig, wel naauw, en zeer sterk , maar echter te
vens zeer medegevend, voor verwijding vatbaar, en
gevoelig kanaal is, hetwelk verder uit drie rokken
is zamengesteld, welke, zo men derzelver zeer
-

-

- - -

Velta

(m) saNroRINI, Tab. pofth. Iv-vI fig. 2. et vII.
B• S. ALBINI, Tab. mufcul. XII. fig. 11. 27. 28.
* (n) B. s. ALBINI, Annot, acad. Lib. III. Tab. III. fig!
H• Vl,
g

ºm - -

237

EN SLIKKEN."

verfchillende dikte uitzondert, niet ongelijk zijn aan
het overige darmkanaal (o).

De buitenste dier rokken is fpierachtig en uit over
langfche, en overdwarsfche fikkelvormige fpierve
zels zaamgeweven,

ee

-

De middelste , of zoogenaamde zenuwachtige,
gaat aan beide hare oppervlakten in een losfer cel
wijs-weeffel over, waarmede zij, zoo aan den bui
tenften, als aan den binnenften rok is vastgehecht,

welke laatste, even als de geheele fpijsbuis door

een epithelium aan de opperhuid gelijk, bedekt,
(S 176.) en door een glad flijm glibberig gehouden
wordt.

-

*

$ 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 neder. Dit geschiedt
zoo, tot dat beiden het middenrif zijn te boven ge

komen, en daar ter plaatse in de maag vallen.
-

*,

(o) M. vAN GEUNs, in Verhandelingen van de Maat
fchappij te Haarlem, D. XI. pag. 9. volg.

JAN, BLEULAND, Olferv. de ftruct, oefoph, Lugd, Bats
1785, 4to,
e

v

- < - v.

'
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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 , zo men uit deze algemeenheid het gewigt
van eenig ingewand mag opmaken, met regt het
voornaamste kunnen genoemd worden.
$ 352. De maag (p) van een mensch heeft de
gedaante van eenen , zeer ruimen, zak, die in
een volwassen voorwerp drie pond water en nog
meer bevatten kan, en van twee monden voor

zien 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 door eene zaamgevouwene, en eenigzins
fchuins loopende opening zich in de maag zelve
verwijdt.

In den anderen of ondersten mond loopt het reg
ter 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 ledige en de volle maag hebben niet
de
nemen ºm

w-

(p) EustacHII, Tab. X. fig. 1. 2. 3,
RUYScH, Thef anat. Tab. V. fig, 1.

saNTQRINI, Tab, pofth. XI,
** -

*
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dezelfde rigting. Wanneer de maag ledig is, hangt
zij flap neder in de buikholte, zoodat de grootere
bogt naar beneden
is, en de beneden mond

:

meer opwaarts getrokken wordt, en met den twaalf

vingerigen darm eene vouw of hoek maakt (q). Maar
wanneer zij door de fpijzen wordt opgezet, wordt
de groote bogt of kromming naar voren gebogen (r),
zoo dat de poortier 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 za

mengesteld, welke door drie andere, die niets dan
gewoon celwijs-wee
ijn, van elkanderen ge
fcheiden worden.

** *

"-

-

De buitenfte rok heeft de maag met genoegzaam
geheel het overige darmkanaal gemeen. Hij gaat in
de vetrokken, waarvan wij naderhand fpreken zul

:

len,

over. -

Hierop volgt de fpierachtige rok, die met den
door eenen van celwijs-weeffel vorbonden,

eerften.

en zeer opmerkenswaardig is, daar van denzelven
zoo wel de groote prikkelbaarheid der maag(S3oo.)
als derzelver wormswijze beweging afhangt. Deze

rok is uit drie lagen fpiervezelenzamengeweven(s),
-

in uw uit

wel

--ook de
studies te

(a) vESALIUs, De c. h. fabrica, L. V. fig. 14. 15•

(r) Id. 1. c. fig. 2- - - - - -

-

(s) Vergelijkt behalve HALLER, BERTIN, in iMent, de
l'acad. des fc. de Paris, A. 1761.

*-S - - -
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welke men gewoonlijk in overlangfche, en in reg
te, en schuinfche kringvormige vezels verdeelt.
Doch dienaangaande is zoo veele verscheidenheid,
dat men naauwelijks iets bepaalds omtrend deze rig

ting 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 cel
wijs-weeffel bestaat, dat van wederzijde in een los

fer weeffel overgaat, waardoor het buitenwaarts aan

den fpierachtigen , binnenwaarts aan den harigen
'rok gehecht is. Deze rok is vast en sterk en is
daarom het grondstuk der maag genoemd geworden.
De binnenfte rok eindelijk, (behalve het algemeene
Epithelium, de holligheid van de fpijsbuis bekle
dende) dien men, mede ten onregte, den harigen

noemt, is zeer zacht, als het ware fponsachtig en
ijl. Hij is in talrijke plooijen zamengevouwen (t),
waardoot zijne oppervlakte veel grooter is, dan die
der overige, reeds opgenoemde rokken.

Hier en

daar ziet men er kleine celletjes (u) in, die men
eenigermate met de veel grooter, waarmede de boe
kepens der herkaauwende dieren zoo fraai versierd
is, zoude kunnen vergelijken. - Deszelfs binnenste
oppervlakte is met flijm bedekt, dat zoo het fchijnt

uit flijmbuisjes voortkomt, die men ten minste in
den
-

(t) RUYscH, Thef anat. II. Tab. V. fig. 2. 3. 4.

(u) «. FoRDxcE, on the degeftion of food, pag. 12.
59-191,

- -
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den omtrek van den poortier zeer duidelijk onder
kennen kan.

$ 355. De maag, is met een aanzienlijk toestel
van zenuwen (v) voorzien, uit het tweeledig ftel

fel van zenuwen ontsproten, waarvan wij ($ 214.)
gewag gemaakt hebben, waaruit men vooreerst hare
groote gevoeligheid kan afleiden, die oorzaak is,

dat zij zeer ligt door allerlei prikkels kan worden aan

gedaan , het zij dezelve uitwendig zijn, zoo als
koude enz., het zij zij inwendig, en door fpijs en
drank, of door de ligchaamsfappen veroorzaakt zijn.
Maar ten tweeden kan men hieruit het groote en ge

heel en al verwonderlijke medegevoel afleiden, dat
tusfchen haar en verre de meeste werkingen van het
overige ligchaam plaats heeft.

En hiertoe behoort

wel voornamelijk de krachtige invloed van alle ge
moedsaandoeningen op de maag, en van dit werktuig
en deszelfs gezondheid op de opgeruimdheid van
geest (w),

$ 356. Niet minder opmerkelijk is het getal en
de werking der bloedvaten van de maag; daar hare

kleine flagadertjes, waarvan er eene ontelbare reeks
van takjes door de celwijs-weeffelachtige rokken,
en derzelver kliertjes loopen, het maagfap afschei
den, dat uit de binnenste oppervlakte der maag ge
ftadig neder druppelt (x).
-

$ 357.

(v) wALTER. Tab. nervor. thor. et abdom. Tab. IV.
(w) Jo. H. RAHN, Mirum inter caput et vifcera abdomi
mis commercium. Gotting. 1771. 4to.
S.
(x) DIT. vEGENs, de Sympathia inter ventriculum et ca
put , L. B. 1784. 4to.

Q

was

Vk
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$ 357. Over het geheel komt dit fap, wat zijne
bestanddeelen betreft, het fpeekfel zeer nabij. Het
is evenzeer rottingwerend, als een allerkrachtigst
oplossingsmiddel (y) , dat de wrongel der melk
zelve eindelijk oplost (z).
$ 358. Ook schijnt dit zelfde fap de voornaam
fte rol in de fpijsvertering te fpelen, daar het de fpijs,
mits dezelve goed gekaauwd en met fpeekfel door

kneed zij, verder oplost (a), en zoodanig in eene
brijachtige pap, de fpijspap (chymus), veranderd,
dat de eigenaardige hoedanigheden aan de meeste
fpijzen ontnomen, de veranderingen aan welke zij
door fcheikundige wetten zouden onderhevig zijn,
zoo als verrotting, fcherpte enz., tegengegaan en
nieuwe daarentegen de daaropvolgende chijlmaking
bereidende, aan dezelve medegedeeld zouden wor

den (b).
$ 359.
wRISBERG , in Comment. foc. fcientiar. Gotting. T. XVI.
LAz. SPALLANZANI, Disfertafoni di fiftca animale e vege
tabile, Vol. I. Mutin. 178o. 8vo.

(y) ED. STEVENs, de alimentorum concoctione, Edenb.
1777. 8vo.

(z) Vergelijkt veRATTI, in Comment. inftituti. Bononi
ens. Tom. VI.

(a) Somtijds doorweekt en verteert dit maagsap eenigzins
de, na den dood werkeloze en levenloze, maag. Zie Jo
HUNTER, On the digeftion of the ftomach after death, in
Phil. Transact. Vol. LXII.
"

(b) 1GN. DoELLINGER, Grundrisf der Naturlehre des men
fchlichen Organismus, pag. 88.
,

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

--
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$ 359. Het is tevens waarschijnlijk dat deze allerge
wigtigste werking door vele bijkomende werkingen ge
holpen wordt, waaronder men meent dat de worm

wijze beweging het meeste uitsteekt, door welke

die pap in eene gedurige golvende beweging ge
houden, en dus geschud en gekneed wordt (c).
Het fchijnt evenwel nog niet geheel buiten allen
twijfel te zijn, of de gezonde maag werkelijk door

eene gedurige wormswijze beweging bewogen wordt,
en hoezeer zij als zoodanig dan ook in beweging
gebragt worde, zoo fchijnt het voornaamste gebruik
dezer golgende beweging daarop neer te komen,
dat zij de behoorlijke verteerde, naar beneden
dringe, terwijl daarentegen die, welke zij hier moet
verteeren , voor dat zij behoorlijk verdund zijn,
door de antiperistaldifche van de poortier terug ge
dreven worden.

-

$ 36o. Onder de overige hulpwerkingen, brengt
men zoo wel eene andere beweging, die de maag
van de door het ademhalen bewerkte beurtelingsche
perfing der onderbuiksingewanden ontvangt , als
de warme ligging der maag, daar zij door eene groo

te menigte bloeds der naburige groote vaten en an
dere ingewanden verwarmd wordt.

Deze verwar

ming wordt door fommigen zoo hoog gesteld dat zij
voor fpijsvertering het woord koktng gebruikten.
S 361. Het is bijna onmogelijk een vast tijdsver
loop
«

(c) Vergelijkt wEPFER, Cicutae aquaticae historia et ne
wae, op vele plaatsen.
"
-Q 2
n

-

a
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loop te bepalen, waarin de fpijzen, door deze ver
eenigde vermogens in brij veranderd worden. Ieder
zal dit toestemmen, als hij bedenkt in hoe menig
opzigt zulks van den aard en hoeveelheid der fpij
zen, van de verschillende krachtdadigheid der ver
teringsvermogens, en tevens van het zorgvuldig of
min zorgvuldig kaauwen, waardoor het eten ter ver

tering geschikt wordt gemaakt, en van andere om
ftandigheden meer afhange.
Immers in een gezond mensch laat de welgestelde
maag de verteerbare deelen der fpijzen niet door,

voor dat zij in brij veranderd zijn. Waaruit van
zelfs is optemaken dat er naar gelang van het ver
fchil der fpijzen , ook een verfchillenden tijd der
vertering nodig is (d). Zo men evenwel iets in
het algemeen daaromtrent mag vaststellen, dan zal
dit hierop neer moeten komen, dat de maag meestal

tusschen het derde en het zesde uur na den maal
tijd, de brij, die zij bevat, langzamerhand door den
poortier loost.

$ 362. Deze poortier (c), is eene ringvormige
lap, die niet, zoo als de andere plooijen der maag,
alleen door den harigen, maar ook door eenige dra
den van den zenuwachtigen, en enkele vezels van
den fpierachtigen rok gevormd is. Deze alle te za
Inc.nl

(d)Lugd.
Vergelijkt
Jo. wALAEUs,
De motu Chyli, pag. 534.
Ed.
Bat. 1651.
8vo.
u

(e) H. PALM LEvELING, Disf. fiftens pylorum, etc. Ar
gent. 1764. 4to. - Mede in sANDIFoRTI, Thef. Vol. III
-

-

A

-
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men maken een bijna kegelvormigen uitgang van de
maag, die genoegzaam even als de mond der baar
moeder in de fchede, zoo ook in den twaalfvinge
rigen darm uitsteekt, en door denzelven, als het
ware, omvat wordt.
-O

VIER- EN TwINTIGSTE

AFDEELING.

.

* .

O VER HET A L v L E Es C H SAP.

Nadat de brijachtige pap,

waarvan wij in
de vorige afdeeling gesproken hebben, door den
S 363.

poortier is uitgedreven, moet zij in den twaalf
vingerigen darm (f), een kort maar zeer merk

waardig gedeelte van het darmkanaal, nieuwe en ge
wigtige veranderingen ondergaan, voor dat de,

tot voeding geschikte, chijl er uit kan worden af
gefcheiden. Te dien einde moet zij weder met
verschillende ligchaamsfappen vermengd worden,

en van deze zijn de gal en het alvleesch/ap de voor
naamfte.

S 364. Wij zullen over beiden afzonderlijk en
te,

-

wel het eerst over het alvleeschfap handelen, daar
-

-

-

dit

(f) LAUR. CLAUssEN, De inteftint duodeni fitu et nexu.

Lipf. 1757. 4to. Ook in saNDIFoRT1, Thef. Vol. III. En
van dezen beroemden Leidschen Hoogleeraar zelven de
Tabulae inteftini duodeni.

Lugd. Dat 178o. 4to. . .
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dit, zoo ten opzigte der natuur als der werking
met die vochten, welke wij reeds hebben afge
handeld, met het fpeeksel en maagfap, groote over
eenkomst fchijnt te hebben

S 365. Offchoon men nu niet, dan met moei
te, zuiver en onvermengd alvleesfchap van eenig
gezond dier kan bekomen, stemt echter alles, wat
wij tot hier toe over deszelfs aard, na een zorg

vuldig onderzoek, bevonden, daarin overeen, dat
hetzelve over het geheel aan het fpeekfel zeer ge
lijk is. Ook is het nu naauwelijks de moeite waardig

van de natuurkundige dwalingen- en vooronderstel
lingen omtrend de fcherpte van dit fap, door eenen
F. s YL vI Us (g), en zijne volgers R E G N. DE

GRAE F (h), en P. sc HUYL (i), en van ande
ren te berde gebragt, gewag te maken; daar de
zelve door voortreffelijke mannen, als, bij voorb.,
door PE C HL IN (k), s wAMME R DAM (l) en
B R UNNER (m), reeds voorlang mannelijk weder
legd

(g) De Chyli a faecibus alvinis fecretione. Lugd. Bat,
1659. 4to.

/

(k) De fucci pancreatiei natura et 'ufu. Ib. 1664. 12mo,

(i) Pro veteri medicina. Ib. 167o. 12mo.
(*) De purgantium medicamentorum facultatibus, Ib,
1672. 8vo,

-

-

G) Obfervationum anatom. collegii privati Amftelodam,

P. II- in quibus praecipue de pifcium pancreate ejusque
fucco agitur. Amft. 1673. 12mo.
(m) Experimenta nova circa pancreas, 1683. 8ve.
-

**

*
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Het moge echter tot een waarschuwend

bewijs dienen, hoe fchadelijk en moorddadig de
beoefenende geneeskunst zij • zo zij niet op de
gronden eener gezonde natuurkunde gevestigd is.
$ 366. Maar behalve dat, heeft dit fap eene dier
gelijke bron, als het fpeekfel, te weten de al
vleeschklier (n), 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. Onder ande

ren ook hierin, dat hare uitlozingbuizen uit zeer
tedere buisjes ontspringen, langzamerhand in een

loopen, en eindelijk in de algemeene afleidingsbuis
van w I R süN G 1 U s 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.

-

$ 367. De uitlozing van dit fap fchijt door de
zelfde hulpmiddelen, van welke wij boven met be
trekking tot die van het fpeekfel gewag maakten,
mede bevorderd te worden, namelijk door drukking
en prikkeling.

Door het eerste wordt het meest

uitgeperst, 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 denzelfden mond,
als het vleeschfap, uitvloeit. • S 368.
-

(n) sANTORINI, Tab. pofthum. XIII. fig. I.
Q 4
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$ 368. Het gebruik van dit fap fchijnt voorname
lijk hierop neder te komen, dat het de fpijspap nog
oplost, wanneer dezelve in de maag niet genoeg
verteerd is, en in het algemeen door zijnen grooten
toevloed die pap meer en meer aan de ligchaams

fappen gelijk, en voor de chijlmaking geschikter
maakt.
»

e-r

c

vYF EN TwINTIGSTE AFDEELING.
OVER

DE

GAL,

$ 369. Ter afscheiding van de gal is de lever (o)
bestemd, het zwaarste en grootste ingewand bij den
mensch, voornamelijk bij de vrucht (p), en wel
hoe nader dezelve bij haar eerfte ontkiemen in de

baarmoeder is. Van hoe groot gewigt zij in
de dierlijke huishouding zij, kan men gemakkelijk
opmaken, zoo uit het groot aantal en de verwon
derlijke verfpreiding harer vaten, als uit hare alge
,

meen

(o) EUSTACHII, Tab. XI. fig. 3. 4
RUYscH, Thef. anat. IX. Tab. IV,

sANTORINI, Tab. pofth. XI.
(p) J. BLEULAND, Icon hepatis foetus octimeftris, Traj.
ad Rhen. 1789. 4to.
-

F• E. D. EnELING , de Pulmonum cum hepate antage
wismo, Gotting 18o6. 8vo.

*
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meenheid bij alle roodbloedige dieren, die zoowel
een lever als een hart zelf hebben (q).
$ 37o. De lever is van eene eigenaardige zelfstan
digheid, die reeds op het eerste gezigt van alle ove

rige ingewanden onderscheiden kan worden, en uit
een parenchyma, van eene zeer bekende kleur, en zeer
fijn weeffel (r) bestaat. Door dit weeffel loopen
talrijke zenuwen (s), watervaten, die men meest
aan de beide oppervlakten ontwaart (t), galvoeren
de buisjes, en eindelijk de bloedvaten (u), waaruit

deze buisjes ontspringen, die in groot aantal en
fommige aanmerkelijk groot zijn , mnar van eene
verfchillende foort, zoo dat wij van ieder hunner

afzonderlijk het een en ander moeten aanstippen.
$ 371,
(q) N. MULDER, Disf: de functione hepatis, in disqui
fitione zootomica illius visceris nixa. Lugd. Bat. 1848. 8vo.
(r) Waarin evenwel AUTENRIETH, in Archiv fur die Phy
fol. T. VII. p. 229, eene tweeledige zelfstandigheid, de
graauwe en mergachtige, onderscheidt.

Vergelijkt J. M. MAPPEs, Disf: de punitiori hepatis hu
mani ftructura. Tub. , 817. 8vo.
(s) wALTER, Tab. IV.

(t) MAUR. v. REVERHORST, De motu bilis circulari ejus
que morbis, Tab. I. fig. 1 en 2.
RUyscH, Epist. problem. V. Tab. VI.

.

wERNEk et FELIER, Defcriptio vaforum lacteorum atque
lymph. Fafc. I. Tab. III. et IV.
FR. AUG. WA TER, heeft echter op deze afbeeldingen,

zijne aanmerkingen in Annot. acad. Pag. I91. feq.
MAscAGN1, Tab. XVII. XVIII.
(u) v. HALLER, Icon, anat. Fafc. II. Tº. II.
- ' •--

Q5
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$ 371. Vooreerst moeten wij fpreken van depoort
ader, wier bijzondere en van het geheele overige
adergestel afwijkende gedaante en loop wij reeds

boven ($ 97.) met een woord hebben aangestipt.
Uit verre de meeste aderen der ingewanden van den
onderbuik, wordt een ftam gevormd, die, onder
fteund door eene fchede van celwijsweeffel (v)

(capfula G L 1sso N 11,) terstond, wanneer hij de
lever intreedt, in takken verdeeld wordt, die we

derom, naarmate zij dieper in deszelfs zelfstandig
heid indringen, in oneindig veel takjes, die ten laat
ften zeer fijn zijn, zich verdeelen en dit ingewand
in alle rigtingen doorkruifen. En hierom is dit

vaatgestel reeds voorlang door GALE NUs, met
een boom vergeleken, waarvan de wortels in den

onderbuik verstrooid liggen, de takken in de lever
dringen (w).
$ 372. De andere foort van bloedvaten , waar
mede de lever voorzien is, behoort tot de lever

flagader die uit de maag-flagader ontspringt, en in
ruimte en verfpreiding, wel is waar, voor de poort
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
uiterften einden in ware aderen uit, welke lang
-

Zal

(*) GLlssoNII, Anatomia hepatis, pag. 305. Ed. 1659.
(*) De venarum arteriarumque disfectione, pag. 109.
-

Ed, Oper. Baf. 1562. Cl. I.
*
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zamerhand zamenvloeijen, en eindelijk in groote,
aderlijke stammen
ader uitloopen,

zamenkomen, die in de holle

$ 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 (y), waardoor

MALP 1 GH1 U s dan ook vervoerd is, om dezelve
voor klierachtige affcheidingspunten , zeshoekig,
en hol van gedaante te houden (y).
S 375. Uit die zelfde bolletjes van bloedvaten,

ontstaan eindelijk de galporen, dat zeer tedere buis
jes zijn, die de galachtige vloeistof aen het bloed
onttrekken, en dezelve door de gemeene galbuis,
waarin zij zamenvloeijen, buiten de lever voeren.
S 3-6. Nu is de vraag, uit welk bloed de gal
onmiddelijk wordt afgefcheiden , uit het flagader

lijk, of uit dat, het welk de poortader aanbrengt?
Schoon nu de gelijkheid met andere affcheidingen

in het eerste aanzien voor het eerstgenoemde ge
voelen pleit (z); daar het bekend is, dat dezelve

door flagaderen gefchieden, leeren wij echter door

een naauwkeuriger onderzoek ligtelijk, dat de poort
-

-

ader

-

(x) NEST. MAXIMEow. AMBoDICK, De hepate. Argent.
I775. 4to.

-

-

(y) De viscerum ftructura, pag. 11. Ed. Lond. 1669.

(z) In RUH. PowELL, on the Bile and its Diseases. Lond.
18o8. vind hetzelve eenen aanhanger.
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ader in de afscheiding der gal, de voornaamste rol
fpeelt, zoo zij dezelve al niet geheel volvoere. Wat toch de redenering, ontleend van de gelijkheid
der werking betreft, zoo blijkt het al aanstonds,
dat de poortader, die even eens verdeeld wordt als

de slagaderen, ook ten opzigte van hare werking
met dezelve kan vergeleken worden,

/

Voorts is voor dit ons gevoelen, ook de gelijk
heid die er ten dezen aanzien tusschen de lever en
de longen plaats heeft, gunstig. Bij de laatste in
gewanden zijn ook de groote longvaten ter hunner
voornaamste werking, en daar en tegen is de longe

pijpsslagader ter hunner voeding bestemd, waartoe,
zo wij ons niet geheel bedriegen, die diensten
van de leverflagader zich mede bepalen. Wij stem
men echter gaarne toe, dat ook deze flagader mis
fchien wel iets, hoe wel van minder belang, ter

affcheiding der gal kan toebrengen.
$ 377. De op deze wijze in de lever afgefchei
den gal, druipt langzaam en gestadig door de le
verbuis. Het grootste gedeelte druppelt aanhou
dend door de gemeene galbuis in den twaalfvinge
rigen 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 galbaas (a).
-

•

$ 378.

-

(a) De Os en andere diergelijke dieren, hebben daar
enboven buisjes, die van de lever naar de galblaas loo
pen?
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$ 378. De galblaas is een langwerpig zakje, in
gedaante veel naar een peer gelijkende, en uit drie
rokken bestaande. De buitenfte is een verlengfel
van het buikvlies, en omgeeft de galblaas niet ge
heel en al.

De middelfte, die men den zenuwach

tigen rok noemt, geeft dit deel, even als aan de
maag, de darmen, de waterblaas, deszelfs sterkte,
en veerkracht. Den inwendigen rok (b) eindelijk,
kan men eenigermate met dien der maag vergelijken
($ 359.); hij is namelijk ook met een oneindig getal
bloedvaatjes doorweven, van slijmkliertjes rijkelijk
voorzien (c), insgelijks vol plooijen vouwen (d),

of

die

-

pen, en waardoor de gal uit de lever onmiddelijk naar
de galblaas gevoerd wordt. Zie Ob/ervat. anatom. Colleg.
privat. Amstelodamens. P. I. pag. 16. fig. 7. Amft. 1667. 12mo.

PERRAULT, Esfays de phyftque, Tom. I. Tab. II. pag. 339.
Zonder grond hebben fommigen diergelijke buisjes ook
aan de lever der menschen toegeschreven. Bij voorb. DE
HAEN, in Rad. med. cont. P. II. pag. 46. fed fig. 1.

Prrschel, in Anat. und chirurg. Anmerk, Tab. I.
Dresd. 1784. 8vo. -

-

Breeder handelt over dit onderwerp RUD. FORSTEN, Quae

ftiones felectae phyftologicae, pag. 22. Lugd. Bat. 1774. 4to
(b) RUYsCH, Ep. probl. quinta, Tab. V. fig. 3,

(c) vicQ-D'AzIJR, in Oeuvres, T. V. p. 343
(d) cAsP. FRED. woLFF , in Act. Acad. fcient. Petro
pol. A. 1779. P. II.

-

----- ** -

---- --
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die fomtijds de gedaante van zeer fraaije celswijze
netjes vertoonen.

S 379. De hals van deze blaas is kegelvormig,
en gaat in de galblaasbuis over, die flangsgewijze
voortloopt , en van binnen eenige fikkelvormige
klapvliezen heeft (e).

$ 38o. Zij houdt de opgenomen gal binnen, tot
dat deze door derzelver nederhangende rigting,

het ligchaam achterover gebogen zijnde, er van zelfs
uitvloeije, of door de drukking van de nabijgele
gen hongerigen winddarm, of overdwarsfchen dik
ken darm, als de drekstoffen dezelve doorloopen (f),
er wordt uitgeperst. Mogelijk kunnen ook prik

kels, die op den twaalfvingeren darm werken, hare
toevloeijing derwaards bevorderen. »
Daarenboven is het voorzeker niet onwaarschijn
lijk, dat de groote zamentrekkingskracht van de gal

blaas die uitlozing, overal wanneer er de een of
andere prikkel bijkomt, kan bevorderen.

En dat

de galblaas eene groote zamentrekkingskracht bezit,

schoon zij van alle prikkelbaarheid ontbloot zij,
(S 301.) bewijzen ons de ontledingen van levende
dieren, en ziektekundige verschijnfels. . .
$ 381. Schoon de gal, na dat zij in de galblaas ge
WeeSt

(e) Vooral ook den zoo even aangehaalden woLF, l. c.
P. I. Tab. VI.

FR. AUG. wALTER, l. c. Tab. I.

CALDESI, Osfervat. interuo alle Tastarughe. Tab. II.
fig. 1o.

(f) cALDANI, Inftit. phyftolog. pag. 364. fpq. Ed. Patav.
1778. 8vo.

'

•

------

\

-

--

---- -

-

-- - -

-----

*
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weest is, over het algemeen die van de lever zeer
gelijk zij, wordt zij echter door dit verblijf en ftil
ftaan eenigzins krachtiger, dikker en bitterder.

Hiertoe schijnen de watervaten (g), die de water
achtige deelee der gal langzamerhand opslorpen,
voornamelijk veel toetebrengen.
$ 382. Laten wij nu over de gal zelve handelen;
zij is toch een allergewigtigst vocht in de dierlij

ke huishouding, en over derzelver eigenschappen is
zints een aantal jaren meer dan over eenig ander
onzer ligchaamssappen, geschreven en getwist.
Dat wij intusfchen omtrent dezelve zullen mel
den, ziet voornamelijk op de gal uit de galblaas,
die voor meer bewerkt moet worden aangezien, en
ook ligter verkregen kan worden, indien men ze
wil onderzoeken.

$ 383. De gal uit het verfche lijk van een gezond
volwassen mensch genomen, is een eenigzins lijmig
vocht, geelachtig bruin van kleur (h), zonder geur,

en niet zeer bitter, indien men haar met beestengal
vergelijkt.

S 384. De bestanddeelen der gal, door fcheikun
dige ontleding opgemaakt, bepalen zich, behalve
een

(g) VAN REVERHORST, 1. c. Tab. II. fig. 4.
RUYSCH, l. c. Tab. V. fig. 4.

-

wERNER et FELLER, 1. c. Tab. II. fig. 5.
MASBAGNI, Tab. XVIII.

(h) zie over de verscheidenheid der kleur van de gal
v. BoRDENAvE Analyfe de la bile in Mem. préfentés etc. T.

VII. pag. 611. 617.

»

-

-

- --

-----

-

---- - - - - - - w- --

- - -- -- -- - -

- - --

-,

-

- -

----- * *
-,

* *
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een groot gedeelte waterachtige voerftof, voorna
melijk tot eiwitstof , harst , mijnstoffelijk loog
zout (i) gedeeltelijk met zommige zuren, het phos
phor, zwavel en zeezoutzuur, en tot eene geringe
hoeveelheid van phosphorzure kalk en ijzer, waarbij
echter, in verfchillend opzigt, eene zeer belangrijke
en eigenaardige geele stof gevoegd moet wor
den (k).
$ 385. Deze bestanddeelen fchijnen echter veel

vuldig te verschillen, zoo wel in evenredigheid ,
vooral wat de eiwitstof en de harstachtige aangaat,

als ook daarin dat door eene verkeerde affcheiding
van gal, aan dezelve hoofdstoffen toegevoegd wor
den, vooral eene naar wasch gelijkende zelfstan

digheid, fmeerwasch , (adipocera) welke aan de mees
te galsteenenen de stof fchijnt te verfchaffen, deels
uit deze zelfstandigheid, deels met de zoo even

vermelde geele stof verborden, bestaande.
S 386. De aard en eigenfchappen der gal ko
men niet hier op neer, dat zij even als de zeep
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

(i) JoACH. RAMM , De alcalina bilis natura. Jen.
1786. 4to.
Jo. FR. STRAEHL, De bilis natura.

Götting. 1787. 8vo.

GU. MICH. RICHTER, Experimenta circa bilis naturam.

Erlang. 1788. 4to.
(k) THENARD, in Memoires de la fociete d Arcueil. T.I.
w
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eenigd zijn, wederom van elkanderen afscheidt (l).
Het eerste was eene ongegronde meening van BoER

HAAvE, die echter de meeste natuurkundigen, na
de proeven van onzen schRoEDER (m), door die

van anderen bevestigd en vermeerderd, (n) hebben
afgelegd.

-

$ 387. Uit eene nadere overweging van hetge

ne wij tot hiertge gezegd hebben, volgt van zelfs
het nut der gal in de chijlmaking,
Vooreerst fcheidt zij van de reeds goed gemengde
brijachtige pap, welke de maag naar den twaalfvin

•

geringen darm doorgelaten heeft, en die met het
alvleeschfap verdund is, terwijl zij zich nu van
zelfs naar de dunne darmen begeeft, de chijl, even

als een room af, en ploft de drekstoffen neder (o).
Onder deze bewerking fcheidt zich de gal in
twee deelen, in een wei, en in een hartsachtig
deel.
-

,
*

*

(l) MARHERR, Praelect, in BoERHAAvII, Infitut., Vol. I.
I. pag. 463.479. Ed. 1785.

-

(m) Experim. ad veriorem cyfticae bilis indolem explo

randam captor. Sect. I. Gott. 1764. 4to.

-

(n) Het zij genoeg, uit velen, deze weinige aantehalen:
- sPIELMANN, De natura bilis. Arg. 1767. 4to.
GER. GYSB. TEN HAAFF, De bile cyftica. L. B. 1772. 4to.

G. CHR. UTENDöaFER, Exper. de bile. Arg. 1774- 4to.
DAV. wILLiNK , Confideratio bilis. L. B. 1778. 8yo.
SEB. GoLD wITz, ZVeue Verfuche zit einer

wahren

Phy

fol. der Galle. Bamb. 1785. 8vo.

-

(o) c. L. weRNER, (Praef. AUTENRIETH) experimenta circa
modum quo chymus in chylum mutatur. Tubing 18oo. 8vo
R

-zºn-

-----

--- * *

*

-
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deel. Het laatste blijft aan de drekstoffen kle
ven, geeft dezelve hare kleur, en wordt er mede
uitgeloosd. Het eerste vermengt zich, zo wij ons

niet geheel bedriegen, met de chijl, en keert zoo.
in het bloed te rug (p).
Daarenboven fchijnt de gal een prikkel voor het
darmkanaal te wezen, en in hetzelve eene krachtiger

wormswijze beweging te weeg te brengen.

Ik wil hier niet eens van andere nuttigheden,
die de gal hebben zou, doch die ik evenwel er
nog niet in zie, gewagen. - Zoo wil men, bij

voorb., dat zij in de nuchtere maag opborrelt, en
op die wijze honger verwekt, iets, dat ik meene,
dat bij een gezond mensch bijna nooit plaats heeft.

ZES- EN TWINTIGSTE AFDEELING.
OVER DE WERKING DER MILT,

Met

de lever is, zoo door gemeenschap
$ 388.
van vaten , als door gelijkheid van werking, de

milt (q) het naast verbonden. Zij ligt aan de lin
ker

".

(p) G. FoRDYCE, On the digeftion of food, pag. 7o.

(a) 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
*

-

-

- -

-

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

-

Vaar
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kerzijde tegen over de zelve, is langwerpig rond
van gedaante (r), en fchikt zich over het geheel

eenigzins naar de naburige ingewanden, waartegen
zij ligt; hoewel zij anderzins aan velerlei verschil
in gedaante, getal en andere fpelingen der natuur
onderhevig is (s),
$ 389. Zij is loodkleurig en van een eigenaardig,
,

-

week weeffel, 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 verlengfel van het net
fchijnt te wezen. '
$ 39o. Gelijk er in de plaatsing en de grootheid
der milt, niet minder dan in derzelver gedaante ve

lerhande bijzondere fpelingen voorkomen; zoo zijn
deze in het algemeen verschillend, naarmate de maag
- -

- -- -

- -- - -

-i - -

-

-

min

van zijnen vader gevoegd, De lienofts, in de uitgave door
BoERHAAvE bezorgd, pag. 71o. volg.
Vergelijkt mede CHR. LUD - RoLoFF,

-

De fabrica, et

functione lienis. Fcf, ad- Viadr. 1750. 4to.
s
Uit de lateren L. J. P. AssoLANT , Recherohes sur la
rate. 18.

8vo.

-

c. F. HEUSINGER, uber den Bau und die Verrichtung der
Milz. Idem 1817, 8vo.
ciIR. HELLw. scIIMIDT , commentatie (pramio Regio or
mata) de pathologia lienis. Gott. 1816. 4to-,
*

(r) wALTER, Tab. III. G.

*

-

MascAGNI, Tab. XIV. P.

|

(s) sANDIFoRT, Natuur en Geneeskundige Bibliotheek,

II. Deel., bladz. 345. volg.
R. 2

-

-

*

.

.. .
, -

-
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opgevuld. De milt is opgezet door
het bloed, wanneer de lege maag flap langs dezelve
neder 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 onophoude
lijke, hoewel zachte en gelijkmatige beweging,
welke van de ademhaling afhangt, onderworpen,
dewijl zij onmiddelijk onder het voornaamste werk
tuig van dezelve, onder het middenrif gelegen is.
$ 391. Eertijds kende men der milt een celwijs
maakfel toe, en vergeleek haar meestal met de hol
min of meer is

le ligchamen der roede.

Doch hiertoe had men niet

dan valfche gronden, die door het nader onderzoek der
milt in den mensch geheel wederlegd zijn (t).

Dit onderzoek leert ons, dat dit

ingewand bijna

geheel uit bloedvaten is zamengesteld, die naar ge
lang van hunne grootte, zeer ruim zijn, zoo dat zij
van alle ligchaamsdeelen het rijkste aan bloed is.

$ 392. De milt-flagader is vooral merkwaardig door
de dunheid en de sterkte harer rokken, 't welk door

de proeven van w1N T R1NG HA M bewezen is.
Zij wordt in oneindig vele takjes verdeelt, die ein
delijk in papachtige penfeeltjes uitloopen, waaruit
naderhand miltadertjes ontstaan, welke langzamer

hand in ruime, zeer losse en ligt verwijdbare stammen
zamenvloeijen.

-

S 393. Deze groote verzameling van bloedvaten
wordt door een gering celwijs parenchyma verbon
*

den

(*) LossTEIN, Dif. nonnulla de liene fiftens. Argent.
1773. 4to.
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den en bevestigd. Uit dit parenchyma ontspruiten
opslurpende wateraderen, waarvan de stammen voor
namelijk langs de bolle zijde van de milt, tusfchen
de beide vliezige zakken, waarvan wij gesproken
hebben, hunnen loop vervolgen (u) .
$ 394. Dit los weeffel der milt, waardoor zij zoo
zeer geschikt wordt, om veel bloed te bevatten,
komt zeer wel overeen met hetgene : wij boven
($ 89o.) over de bloedige opzwelling van dit inge
-

wand gezegd, hebben.

Bit deze ophooping van

bloed in de milt en deszelfs trageren omloop in de
zelve, wordt, wanneer men daarbij den aard der in

de nabijheid liggende ingewanden rekent, de bij
zondere aard van het bloed der milt opgehelderd;
gelijk dit ligt fchijnt te geven ten opzigte der wer
king van dit raadselachtig ingewand , waaromtrend
zoo dikwijls getwist is. ,
$ 395. Het bloed, dat de milt oplevert, is zeer

vloeibaar en waterachtig; het stolt zeer moeijelijk,
en laat de wei niet ligt van het dikke los: het heeft

eene donkere loodkleur, even als dat van de vrucht.
Dit alles fchijnt duidelijk genoeg. eenen overvloed
van de koolstoffige grondstof aan te duiden.
-

-- J.

- - -

-

- - -- -- - - - -

) ,

-

Zulks
, heb

-

*

(u) De vreemde, eenigzins wondersprenkige meeningen
van HEwsoN, een anderzins zeer voortreffelijk man, over
de werking der milt, waarvan hij de watervaten voor af,
leidingsbuizen houdt, enz. kan men nazien in 's mans na

gelaten werk Experimental Inquiries. P. the 3d. Lond,
1777. 3vo. C. II. Sect. XLV. feq. XCV. feq
-

R 3

\
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heb ik dan ook door eene gemakkelijke proef, die
zelden mislukt, bewaarheid gevonden. Ik stelde
namelijk cirkelboogjes en dobbelsteentjes van een
vers ontleden menfchelijke 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 koolftof, vervuld wierd.

$ 396. Daar nu wijders de milt het eenigst dier
ingewanden is, dat, behalve de genoemde vaten, die
ten laatsten naar de lever heen loopen, geene af
leidingsbuis hoegenaamd bezit, is het besluit ligt op
te maken, dat haar nut daarop neerkomt, dat zij
de werking der lever behulpzaam is, eene of andere
rol fpeelt in de bereiding der gat, welk gevoelen
een nieuw gewigt verkrijgt door de waarneming dat
de gal uit de galblaas in die dieren, bij welke de
milt te voren uitgefneden was, (welke zonderlinge

proef van oudsher af dikwijls genomen is) (v), op
verschillende wijze bedorven, nu eens bleek en flap,
gevonden is.

-

1 - 2 -4

--

, S 397. Onder de zoo talrijke onderstellingen aan
gaande de wezenlijke nuttigheid van dit ingewand
door de Natuurkundigen opgegeven, hebben on
langs tweeërlei gevoelens veel belang ingeboezemd.
Beiden erkennen den zamenhang van de milt met

de maag, maar verschillen daarin geheel en al, dat

volgens de eene (W) de milt als eenen uitweg van
het

-

de fplens canibus excifo, Hal. 735
(*) viNc. MALAcARNE, in Mencire della foc, Italiana.
(") J. H. sc HULZE,

Tab, VIII. P. I. pag. 233.
4

'

-

--
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het flagaderlijk bloed beschouwd moet worden, die
e

tot de afscheiding van het maag/ap bestemd is, de
andere daarentegen (x), en dat wel door uitmunten
de redeneringen en proeven gestaafd, stelt dat dezelfde

milt eerder tot het ontvangen van een groot ge
deelte, der dranken uit het kropgedeelte der maag.
dient, zoodanig dat zij op deze wijze, langs tot

hiertoe onbekende wegen, op eene spoedige wijze
uit de maag in de milt, en daarna in het ftroomend

bloed kunnen overgaan, welk laatste gevoelen,
vooral indien eenige twijfelingen, welke tegen het
zelve fchijnen ingebragt te kunnen worden (y),
-

-

g:

-

*

A-

A•

-

zul

-

monesen, del vero e

'N,
'-over

t . *

-primarie

**

ufo della milza.

diol. 18o3. 8vo.

*

(x) E. HoME, in Philofoph. Tranfact. 1808.

Me
*

** * *

-

Later heeft deze scherpzinnige Man, in hetzelfde werk
1811. de milt onder de afscheidende werktuigen gerang
fchikt, aan welke die aanmerkelijke watervaten, waarvan zij
vol is, en die naar de borstbuis toeloopen, overal tot
-

ontlastbuizen verstrekken.

(y) Bij voorb.. het voorkomen van de milt in die warm
bloedige dieren, welke door hunne spaarzame natuur nim
mer drinken, of in die gespletenen, bij welken de milt
aan den krop of aan dezen zelfden grooten buik gehecht is,

welke slechts raauw voedsel, nimmer vocht toelaat, maardien
de toegang tot dezen buik door eene verwonderlijke be

werking van eene halve buis, zich van de maag naar den
fcheidarm uitstrekkende, gesloten is.
A

R 4

264

OVER DE WERKING

zullen opgelost zijn, een nader onderzoek over
waardig fchijnt te zijn (z).
-

ZE

(z) Hoogst belangrijk is mij voorgekomen het onlangs
mij in handen gekomen werkje van de Heidelbergsche Hoog
leeraren

F.

TIEDEMANN en L. GMELIN, onder den Titel

Verfuche ilber die Wege unf welchen Subftanzen aus dem

Magen und Darmkanal aus Blut gelangen, und uber die
Verrichtung der Milz und die geheimen Harnwegen. Hei
delberg 1820.

Uit eenige, bij paarden en honden in het

werk gestelde proeven, verbonden met eene naauwkeurige

beschouwing van het maakfel der milt, hebben zij om
trend de verrigting van dit raadselachtig werktuig de vol
gende meening geuit,
1°. Dat de milt een werktuig (organ) zij, dat in de

naauwste betrekking met het stelsel der opslurpende va
ten ftaat.

•

2°. Dat in dezelve uit het slagaderlijk bloed eene stol
bare vochtigheid afgescheiden, door de opslurpende vaten
opgenomen en in de borstbuis gevoerd wordt; en

3°.. Dat de afscheiding en uitstorting van dit vocht in de

borstbuis bestemd is cm de chijl met de bloedmassa
gelijk te maken. (te asfimileren).
Voor deze meening voeren zij een aantal proeven en daadza
ken aan, opgemaakt uit het maakfel'der milt. den rijkdom aan

opslurpende vaten, gelijkvormigheid met de klieren der
opslurpende vaten, de betrekking der slagaderen tot de
milt enz. Op de vraag, welke de wegen zijn langs welke
de uit het flagaderlijk bloed der milt afgescheiden ftolbare

wei in de opsturpende vaten geraakt ? antwoorden zij,

dat in de zelfstandigheid van dit werktuig bijzondere
klierachtige ligchamen, en kleinere ruimten of cellen, door
Vele

» -

: ZEVEN EN

:

TWINTIGSTE

AFDEELING.

,

OVER DE WERKING VAN HET NET,
-

-

$ 398.

Het groote net

te

-

(a), loopt van de maag

naar het colon, en is daarin onderfcheiden van het

kleine net vb) • dat het zich van de lever tot de
maag uitstrekt.

Het is een zeer bijzonder verleng

fel van het buikvlies, en neemt zijn oorsprong on

middelijk van den uitwendige rok der maag.
S 399. Schoon toch de verlengfels van het buik
vlies in de buikholte - bijna ontelbaar zijn (c), en

alle en een iegelijk der, in die holte bevatte, dee
len, zoo verre wij zulks tot nog toe weten, er me.
-

-

-

- - -

de

vele Ontleders waargenomen zijn, waarin deze vochtigheid
afgescheiden en door de iopslurpende vaten opgenomen
wordt, of dat er een onmiddelijke overgang der fijnste

flagadertakjes der milt in de opslurpende vaten plaats heeft, en
dat op deze wijze de bestanddeelen van het slagaderlijke
bloed in de opslurpende vaten zouden geraken.

v. D. BRE GGEN.
(a) EUSTACHII, Tab. IX.
1
HALLERI, Icon. anat. Fafc. I. Tab. Iv. K. M. in het
t

Aanhangsel bij het Colon, dat hij zelf te Göttingen in
het jaar 1740. had naargespoord. R.
ROB. STEPH. HENRICI, Defer. omenti c. icone nova. Hafn
1784 4to.
- -

(b) EUSTACHII, Tab. X. fig. 1. G. H. .
HALLER, t. a. p. Q,

»

(c) C. J. M. LANGENBECK, Commentarius de ftructure
peritonaei. Gott. 1817. 4to. c. Tab. aeneis.

R 5.
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de zijn overtrokken, zoo dat men bij het openen
van den buik niets ziet, dat er niet mede bedekt
is, is het echter bekend, dat zulks op verschillende
manieren gefchiedt, die men dan ook tot onder
fcheidene klassen brengen kan.

- -

-

-

Zoo vindt men bij sommige deelen dat het buik

vlies met zijne ware vleesachtige oppervlakte, slechts
er over henen is gefpannen, offlechts een gedeelte van

derzelver oppervlakte bedekt. Dit neemt men bij
de nieren, den endeldarm, de waterblaas, en eenig
zins ook bij de alvleeschklier en galblaas waar. :
Bij andere ingewanden, die ook wel tegen de ran

den der buikholte liggen, maar echter dieper in die
holte-zelve indringen, zien wij dat het buikvlies
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 een onrijpe
mannelijke vrucht, plaats heeft. ol,

ze van beiden verschilt het geheele darmkanaal,
behalve de endeldarm. Dit kanaal dringt zoo zeer

tot in het binnenste der buikholte door, dat het
zeer breede verlengfel van het buikvlies als het ware

met zich trekt, en daaraan hangt. Deze verleng
fels heet men het groote en kleine darmfcheil. De
breede banden der baarmoeder moet men ook onder

diergelijke bijzondere verlengsels van het buikvlies
rangschikken. , ,
$ 4oo. Het langste eigenaardigste verlengfel van
het buikvlies is het net, of de vetrok, eene ruime
-

ledige zak, die zeer teer van weeffel is. Dezelve
hangt van de grootere bogt der maag af, en strekt
-

-

-

- - -

"

,

- zich

267

VAN HET .NET, zo

zich uit, langs de darmen, voornamelijk langs de
dunne darmen, naar welke kronkels zij zich zeer

juist schikt, dringende zich eenigermate in de ope
ningen der kronkels. . . . . . .
- $ 401. Behalve de bloedvaten, waarmede het net
befchilderd 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 zwaar
lijvige menschen niet zelden zeer groot, iets, dat

niet altijd van alle gevaar ontbloot is. Zij deelen
ook aan het geheele net eene vetachtige reuk
mede. --- 2

ja- Gee

$ 402. Hiervan fchijnt eene der nuttigheden van
het net aftehangen, eene nuttigheid, welke allen
aan hetzelve toekennen Het houdt namelijk de in

gewanden glibberig, en bevordert op die wijze der

zelver gedurige beweging, welke het gemakkelijker

maakt. Dit schijnt mede het nut dier kleine zakjes
te zijn, waarin nu en dan het colon (d) en den en
deldarm (e) vervat zijn (f).
-

-

Voorts belet dit deel het zamen groeijen van de
1Il

(d) wALTER, Tab. II.

m. m. 7/l,

(e) BIDLoo, Anat. hum. corp. Tab. XXXIX. fig. 6. C.
C. C. D. D. D.

(f) Diergelijke aanhangsels heb ik voor eenigen tijd,
aan de oppervlakte eener niet zwangere, maar echter ge
- baard hebbende baarmoeder, welke door het buikvlies be
kleed wordt, waargenomen,

i
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ingewanden met het buikvlies, waardoor de werking
dier deelen geftoord zoude worden.
$ 403. Ook is het zoo onwaarfchijnlijk niet, dat
behalve dit, het net nog eene andere dubbelde nut

tigheid, welke men er aan heeft toegekend, bezit

te (g), en dat het dus de ontspanning der inge
wanden, waaraan het gehecht is, verligte, en te
vens eene wijkplaats is voor derzelver bloed, wan
neer zij ledig zijn.

$ 404. Wanneer men evenwel op het geheel bij
zonder maakfel van het eene zoo wel als van het

andere net, vooral echter op dat van het kleine acht
geeft, komt het zoo onwaarschijnlijk niet voor,
dat deze deelen, buiten de opgenoemde, nog eene
andere nuttigheid hebben, die ons onbekend is,
en met behulp der vergelijkende ontleedkunde na
der moet onderzocht worden,
--

(g) Zie cHAUssIER, in Memoir, de l'açad. de Dijon
1784. Sem. III. pag. 95.
u.

-

-

-

-

-

--
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$ 405. In het darmkanaal zelf, waarover het net
gespannen is, en waarin wij ($ 362, 363.) de fpijs
pap of chymus zagen nederdalen, moet dezelve ver
der zoo worden bearbeid, dat de chijl van de drek
ftoffen worden afgefcheiden. Dit kanaal wordt in
twee voorname afdeelingen gefplitst, te weten in
de dunne en dikke darmen. Wij zullen de werkin

gen dezer deelen, ieder afzonderlijk, beschouwen.
$ 406. De dunne darmen (A) verdeelt men wede
rom in drie deelen, in den twaalfvingerigen, den
nuchteren, of ledigen, en den kronkeldarm. - De

eerste ontving zijnen naam naar zijne lengte, zoo
als deze zich ten naaften bij bepalen laat.

De

nuchtere darm wordt dus genoemd, omdat hij zich
in een versch lijk meest ingevallen en dus als het

ware ledig vertoont; terwijl de laatstgenoemde daar
entegen, welke de langste van allen is, en zijnen

naam van zijne kronkels ontleent, meer bol en ee

nigzins opgeblazen, ja zelfs, even als de dikke dar
:

men, hier en daar in bobbels verdeeld is

$ 407. De rokken der dunne darmen zijn over het
ge

(h) CHR. BERN. ALBINI, Specimen anatom. exhibens no
vam tenuium hominis inteftinorum defcriptionem. Lugd.
Bat. 1724. 8vo.
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geheel aan die der maag gelijk, waarvan wij($ 354.)
melding gemaakt hebben. - De buitenfte is een
verlengfel van het darmfcheil. De fpierachtige be
ftaat uit twee lagen fpiervezelen, te weten uit over

langfche, 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 prikkelbaar

heid der darmen af, waarvan wij elders gewag ge

maakt hebben. (S 3oo.)
De zenuwachtige rok bestaat uit een op een ge
pakt celwijs-weeffel, en kan zeer
VOOr

:

namelijk door opblazen, in een eenigermate fchuim

achtig weeffel ontbonden worden (i). Door den

zelven zijn de bloedvaten der darmen, welke tot de
darmfcheilsvaten behooren (k), verfpreid, en gelijken

hier naar zeer fraai geteekende boompjes (l).

Deze

rok geeft mede, even als aan de maag, ook aan
deze deelen de rzelver fraaiheid en fterkte.

De inwendige rok eindelijk verdient in de dunne
darmen meer dan in eenige andere streek van het
darm

(i) D. s. ALBINI, Annot. Acad. Lib. II. Tab. IV. fig. 1. 2.
(k) EUSTACHII, Tab. XXVIl. fig. 2. 4.
(l) B. s. ALBINI, Disf. de arteriis et venis inteftinorum
hominis c. icon. colorib. difinet. Lugd. Bat. 1736. 4to. Annot. Acad. Lib. III. Tab. I. II.

we

N.

----

--
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darmkanaal, in allen opzigte, den naam van hari
gen of vlokkigen rok. Hij vormt tegelijk met de
binnenwaartfche zijde van den vorigen rok, hier en
daar golfgewijze bogten en ruige vouwen, welke
in opgeblazen en gedroogde darmen de gedaante
der fcherpe zijde van een zeissen vertoonen, en dan
de zaamgevouwene klapvliezen van KERKR1N G1 U s
genoemd worden (m).

-

-

-

$ 408. Met de zoo even genoemde haren , of
vlokjes is de oppervlakte der dunne darmen als be

zaaid (n). L1E BE R KU HN (o) heeft het eerste

derzelver zeer fijn, vaatachtig maakfel, naauw
keuriger onderzogt zij gelijken wanneer er geene
chijl in de darmen is, naar flap neerhangende zak
jes, maar wanneer zij dien melk der darmen heb
ben opgeslorpt, veranderen zij van gedaante en

zien
tum) er
uit.bijna even als morieljes (phallum esculen"t
--

-

-

-

-

S 409. Deze haren zijn aan derzelver grondvlakte
-

-

Omns

-

(m) KERKRINGII, Spicilegium anatomicum, Tah. XIV,
fig. 1. 2

* -

(n) LIEBERKUHN, berekende dat in den dunnen darm van
een volwassenen omtrend 5oo,ooo aanwezig zijn.
(o) De fabrica et actione villorum inteftinorum tenuium
hominis. Lugd. Bat. 1745, 4to.
*.

J.

BLEULAND ,

defcriptio, vasculorum

in intestimortlt??

'tenuium tunicis. Ultraj. 1797. 4to.

-

B. A. HEDwIG, disquifttio ampullarum LIEBERKUHNII ,
Lipf. 1797. 4to.

c. A. RUDoLPHI, anatomisch-phyftolog. Abhandlungen,
Bresl. 1302. p. 59.

-
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omringd met klierachtige blaasjes, welke voorna
melijk in den zenuwachtigen rok inhangen , en
eene zeer kleine opening in het darmkanaal heb
ben, waardoor zij het flijm opgeven, waarmede
dit geheele kanaal beftreken is.
Men stelt meestal drie rangen dezer klieren , .
te weten die, welke de

BRUNNeRsche genoemd

worden, welke de grootste, van elkander afge
fcheiden - en meestal over dat gedeelte van den
twaalfvingerigen darm verfpreid zijn, het welk on
middelijk aan den poortier der maag grenst (p).

Tot de tweede foort behooren die, welke P E YER
het eerst ontdekt heeft, en welke daarom naar
hem genoemd zijn (q). Deze zijn kleiner, digt
in een gedrongen , eu daar geplaast, waar de dun
ne darmen de klapvliezen van het colon raken. --

De L 1E B ER KU HN sc HE eindelijk zijn de klein
fte, waarvan men wil dat elk haar of vlokje, er
acht zoude hebben (r); van welken de twee eerste

rangen, namelijk zoo als zij in de aangehaalde
afbeeldingen voorgesteld worden, mij voorkomen,
tot den zieken en bedorven toestand dezer deelen

te behooren (s). Meer dan eens toch heb ik in
Zeer

(p) Jo. coNR. A. BRUNN, Glandulae duodeni, f pan
creas fecundarium, fig, 1. Fransf: 1715. 4to.
(q) Jo. coNR. PEYER, De glandulis intefinorum. Schafh.
1677. 8vo. vooral fig. 3.

(r) LIEDERkunN. 1. c. pag. 17. Tab. III.
(s) Van een ander gevoelen is evenwel RUDoLPHI, 1. c.
pag. 212,
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zeer gezonde darmen van menschen van allerlei
jaren geen fpoor van deze paddestoelvormige, en
doorboorde tepeltjes gevonden. Daarentegen heb
ik in zulke darmen, die met de spruw bezet wa
ren, fomtijds bijna het geheele kanaal, met ontel
bare menigte dezer kliertjes, dan eens van elkan
der afgefcheiden, dan eens bij eengepakt, bedekt
gezien (t).
$ 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 bewijsgron

den, genoegzaam door eene proef bewezen, wel

ke, voor zoo veel ik wete, PecHLINUs (u), het
eerste genomen heeft. In aard fchijnt dit vocht
niet veel van het maagfap te verschillen, alhoewel

een naauwkeurig onderzoek van hetzelve nog tot
die vragen behoort, welke onze wetenschap ver

langt beantwoord te zien. Ook durve ik niets
bepaalds vast te stellen, ten opzigte van de hoe

veelheid, waarin het wordt afgescheiden. Mij komt
ten minste voor, dat HALLER, dezelve te rijkelijk

op acht pond in vier- en twintig uren bepaald heeft.
$ 411
Y.
----+

(t). Deze spruw der ingewanden geleek, als het eene
eij het andere, die bobbeltjes, welke J. sHELDoN, in een
werk, dat wij naderhand zullen aanhalen, Tab: I. voor,

o

met chijl gevulde, blaasjes hield.

(u) De purgantium medicamentorum facultatibus, pag.
509. Tab. IV.

-

S
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S 411. Voorts hebben de darmen ook nog dit
met de maag gemeen, dat zij even als deze gesta
dig door eene, zelfs nog sterkere, wormswijze (v)
worden gefchud. Deze beweging is het sterkste,

wanneer de brijachtige fpijspap dezelve doorgaat.
. Op deze wijze wordt die pap, door eene golven
de en kronkelende zamentrekking der darmen, hier
en daar, zachtjes gekneed, en van den twaalfvin
gerigen naar de dikke darmen voortgedreven. Al
hoewel men toch hier geene teruggaande worms be
weging (motus) antiperiftulticus) 1 kan ontkennen ,
waardoor dan het darmkanaal in eene tegengestelde

figting wordt bewogen, is echter deze, in een
gezond mensch, veel zwakker, dan de eerste,
gefchiedt zeldzamer, en is ook zoo langdurig niet.
- $ 412. Door deze, tot dus verre opgenoemde,
voorname zoo wel bewegende des darmkanaals,
als oplosfende en veranderende krachten der
ligchaamsfappen, welke wij zagen dat hier en daar

met de fpijspap gemengd worden, ondergaat de
zelve merkwaardige veranderingen (w), grooten
deels hierop nederkomende , dat de fpijspap in
den

-

(v) BENJ. scHwARTz, De vomitu et motu inteflinorum.
Lugd. Bat. 1745. 4to.
.
,
.

*

-

Jac, FoELIx, De motu periftaltico, intefinorum. Trevir.
1759. 4to.

(w) Vergelijkt de uitmuntende waarnemingen en proeven,

van A. E- EMMERT, in Archiv fur die Phyftologie.Tab. VIII,
pag- 345-

-
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den nuchteren darm een dunner, meer gelijke, graau
-

we, eenigzins zuur ruikende brij wordt, welke,
zoodra zij den kronkeldarm geraakt, in twee dee

len wordt afgescheiden, in de drekstoffen, die eene
geele , , eenigzins naar het ligtbruin hellende
kleur ta), en eenen walgelijken reuk hebben, en
11.

(x) Boven ($. 387.) heb ik reeds gezegd, dat de gal

achtige kleur der drekstoffen van dat deel der gaf moet
worden afgeleid, dat met dezelve wordt uitgeworpen. In
den nuchteren darm kan de gal, die nog gelijkmatig met
de spijspap vermengd, en daardoor meer verspreid en ver
dund is, hare wezentlijke kleur nog niet doen bemerken. Maar,
wanneer zij door hare verdere werking op die pap, zelve
in twee deelen verdeeld wordt, en dat gedeelte, hetwelk

uitgeloosd moet worden, zich met de nedergeplofte drek
ftoffen vereenigt, en op het nieuw als in een punt wordt
zamengedrongen, vertoont zij hare vorige kleur, en deelt

die aan de drekstoffen mede. -

-

Het is waar, dat c. F. woLFF, anders over den oorsprong

dezer kleur bij de drekstoffen denkt, (vergelijkt Act. Po
tropol. 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 uit te wafemen,
en van daar in den darm, en tot de deelen, die hy bevat,
door te dringen, 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 spijs
pap; daar zij tot den aarsdarm toe hare eigene kleur be
houdt, en dus ware gal blijft.
-

Maar, behalve dat de oorzaak, waarom deze kleur niet
S 2

eer
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in de ware chijl, die boven derzelver oppervlakte
drijft, en uit de fpijspap uitgeperst, door middel
der gal er van afgefcheiden, en gefchikt is om
door de melkvaten te worden ingezogen. Ook
daar zullen wij haar in de volgende afdeeling ver
gezellen, maar nu eerst zien, wat weg de drek
ftoffen verder hebben af te leggen.
-

$ 413. Deze dan moeten, na door den kronkel

darm een langen weg te bebben afgelegd, en daar
door, meer en meer, verdikt te zijn geworden
door het klapvlies van het colon, en zoo in de
dikke darmen dringen. Ten dien einde wordt dit
gedeelte van den kronkeldarm door zeer veel flijm
glibberig gehouden, opdat dus de drekstoffen met
minder moeite door het genoemde klapvlies zou
den kunnen nedervallen,

S 414 •

eerder kan waargenomen worden, voor dat en de spijspap
en de gal ontleed zijn, ligt te vinden is, komt het mij
twijfelachtig voor, of de gal in een levend, gezond
mensch, ooit uit de galblaas uitwafemen, en zoo in den
naburigen darm dringen kan. Ik heb ten minsten in versche
en nog schier warme lijken, de naburige darmen genoeg
zaam niet door de gal aangedaan gevonden ; terwijl die
zelfde darmen, vele uren, ja zelfs dagen na den dood,
in eenen zeer grooten omtrek zeer sterk door de gal gekleurd
waren ; terwijl nu de doode en werkeloze galblaas, de
gal die zij bevatte, moeijelijk inhield, deze dus door
derzelver vliezen, in eene ruimere mate, doorzweette, en
de naburige streken aandeed.

l
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$ 414. Het klapvlies van het colon (y), of,
zoo als het niet ten onregte, naar den waren uit
vinder kon genoemd worden, het klapvlies van

F AL Lo PI Us (z), is een klein verlengfel van den
kron
*

Gy) HALLER, De valvula coli. Gott. 1742. 4to.

Ook in zijne Oper. min. Tom. I, pag. 58o. volg.
Jo. MICH. RöDERER, De valvula coli. Arg. 1768. 4to.

(z) 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 gewoonlijk deze uitvinding toe
kent, aan den grooten FALLOPIUs, die zich zoo onfterfelijk aan de ontleedkunde des menschelijken ligchaams heeft

v

verdiend gemaakt, bekend is geweest. In de boekerij on
zer Akademie is een onuitgegeven handschrift van hem, 't
welk , behalve meer andere dingen, ook zijne ontleedkun
dige beschrijving van eenen aap bevat, en waarin hij, bij

gelegenheid eener openbare les te Padua, den 2 Febru
arij 1553. gehouden, het maakfel en nut van dit klap
vlies met de volgende woorden verklaart.

Het nut van

den blinden darm bij de apen heftaat hierin, dat de fpijs
niet weer naar boven klimt, als zij voorover gebogen gaan.

Dat zulks wezenlijk het nut van dit deel is, zien wij
hier uit, dat, wanneer men water in den endeldarm fpuit,
of er in blaast, het wel tot den blinden darm, maar ech
ter 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,
S 3
\
ge:

-
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kronkeldarm, die in den dikken darm, welke hem
omvat, indringt. De buitenste lippen van dit
verlengfel, worden door eene verder uitstekende
vouw van den dikkendarm gevormd, en wel zoo,
dat hier niet alleen, zoo als zulks bij andere dier

gelijke vouwen plaats heeft (a), de inwendige en
zenuwachtige rok er toe bijdragen, maar ook eeni

ge vezels van den fpierachtigen. Hierdoor is des

zelfs werking dubbeld, eensdeels belet het den
te vroegen doorgang der drekstoffen in de dikke
darmen , anderdeels derzelver terugtogt naar de
dunne.

-

S 4.15. De dikke darm, welke men mede, even
als de dunne, in drie deelen verdeelt, begint met
den blinden darm, waaraan het wormswijze ver

lengfel, een deeltje, waarvan de dienst bij den

volwassen mensch twijfelachtig is (b), aanhangt,
en

-

-

gedrukt worden, even als zulks in het hart gefchiede, en
die dus allen teruggang beletten. Waar van daan het ook
komnt, dat in een mensch geen klifteer kan doordringen en
uitgebraakt worden, ten zij de darmen, uit hoofde eener
ziekelijke gefeldheid, zwak zijn.
(a) B. s. ALBINUs, geeft in zijne Annot. acad. Lib III.
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.
(b) LIEBERKüHN, De valvula coli, et ufa procesfus ver
micularis. Lugd. Bat, 1739. 4to.
-

-

Joach. vosse, De intefino coeco ejusque appendice ver
miformi. Gotting. 1749, 4te,
vr

"

-
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en vertoont over het geheel eenen zeer ruimen
boezem, zoodat de drek er langzamerhand in ver
gaderd, en voor eene geschikte gelegenheid ter ont
lasting bewaard kan blijven.
S 416. De dikke darmen gaan in ruimte en dikte
hunner rokken de dunne te boven. De spierach*
-

tige rok heeft ook vooral dit bijzondere, dat des
zelfs overlangfche vezels, indien men die van het
uiterste einde des endeldarms uitzondert, zich ver
eenigen in de drie zoogenaamde banden van het
colon (c), en dus dezen darm in halvemaansge
wijze bobbels verdeelen. De binnenste rok heeft
zulke fraaije vlokken niet, als die der dunne dar

men , maar gelijkt meer naar den vlokkigen rok
der maag.

$ 417. De wörthwijze beweging fchijnt in de

dikke darmen geringer, dan in de dunne te zijn.
Daarentegen is de werking van de werktuigen der
ademhaling op dezelve grooter; dewijl het gehee
le colon er onmiddelijk onder ligt,
S 418. Zoo worden dan de in de dikke darmen
bevatte 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 gemis van de overdwarfche vouwen, als door

de groote hoeveelheid slijm, welke dit onderste ge
deelte der ingewanden van binnen glibberig houdt,
V

bevordert.
-

$ 419.

-

-

(c) EUSTACIIII, Tab. X. fig. 2. 4. 5•

S 4

*

-

-

-
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$ 419. De ontlasting wordt voornamelijk door de
fterke perfing van de buiksfpieren en het midden
rif te weeg gebragt, waar door de tegenstand van
het stuitbeentje en van de beide fluitspieren van
den aars, waarvan de inwendige een groote bun
del van kringvormige vezels, de buitenste een wa
re huidfpier is, overwonnen. Hierna, trekt, bij
de vermindering der perfing, voornamelijk de op
trekkende fpier van den aars denzelven terug, en

de fluitspieren fluiten hem (d).
-

-

->ees
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ovER DE wE R KIN G DER oPs L URP EN DE

vAT EN (e).
S 420. Dat de chijl, welke wij in den kronkeldarm
bevrijd zagen van de drekstoffen, uit velerleije voch
ten is zamengesteld, blijkt uit het reeds gezegde

genoegzaam. Ook schijnt het buiten eenigen twij
fel te zijn, dat de groote hoeveelheid van lig
chaams

(d). Deze deelen, uit beide kunne genomen zijn afge

beeld bij saNroRIN1, Tab. pofth. XVI. XVII.
(e) Bij söMMERING, De morbis vaforum abforbentium
corporis humani. Frcf. 1795. 8vo. vint men een zeer breed

voerig register der Schrijvers, die over dit hoofdstuk ge
fchreven hebben.
w

'

S
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vehaamsfappen, zoo als het maagfchap, alvleesch
fap, darmvocht, de gal enz., die wij met de fpijs
pap zagen vermengen , over het geheel die be
ftanddeelen der chijl te boven gaat, welke de fpij
fen zelve afleveren; fchoon het even zeer waar
is, dat van de hoeveelheid der gemelde vochten
moeijelijk eene bepaalde en zekere berekening kan

opgemaakt worden. Hier uit kan men het ook op
lossen , hoe dat de meest verfchillende fpijzen
echter in eene, aan zich zelve fteeds gelijkende,

eenfoortige, en met de dierlijke natuur zoo zeer
overeenkomende melkachtige chijl kunnen veran

derd worden (f).
$ 421. De wegen, welke de chijl door moet,
voor dat zij met het bloed vermengd wordt, 't welk
hare eigenlijke bestemming is, maken een gedeelte
uit van het opslurpende vaatgestel, waarvan wij
-

tot hier toe, niet dan in het voorbijgaan gewag
gemaakt hebben, maar nu meer in het bijzonder
moeten handelen.

Hetzelve bestaat uit vier dce

len, te weten, de melk- en watervaten, de zaam

gerolde klieren, en de chijlbuis (ductus thoraci
cus), van welke allen wij nu afzonderlijk het een
en ander moeten aanmerken.

$ 422. Wat den oorsprong der melkvaten uit
de darmen aangaat, is er bijna geen twijfel aan

dat die tot de haren of vlokjes van derzelver in
Wen

u

(f) ANT. MüLLER, experimenta circa chylum, Heidelb,
1819. 8yo,

-

s5
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wendigen rok moet te huis gebragt worden; maar
men is nog in 't onzekere of die onmiddellijk uit

die haartjes ontstaan, dan of zij door tusschen
komst van een celwijs-weeffel, met dezelve alleen
eene middelijke gemeenfchap hebben. Tot nog toe

heeft het mij niet mogen gebeuren de uiterste wor
teltjes dier vaatjes tot aan de genoemde haartjes

toe zoo duidelijk, na te gaan, dat mij daardoor
de onmiddelijke band tusfchen die deelen bleek,
Integendeel fcheen het mij toe als of die vaatjes
hier en daar uit de darmen terstond, als vrij groote

Itammetjes, uitschieten. En, indien men hier eene
gisfing mag maken, fchijnt het dat zij uit het cel

wijs-weeffel der naburige ftreken, de chijl, door
middel dier haartjes opflurpen. Dit ten minste zou
de ik zeggen meer dan eens in katjes te hebben

waargenomen, welke ik, in navolging der vermaar
de proef van L 1s T ER (g), een of twee uren,
voor dat ik ze levend ontleedde, indigo in had ge
geven (h). *
S 423. De stammetjes, waarvan wij zoo even

fpraken, loopen meestal eerst ter lengte van eenige
-

-- --

-

'

-

dui

-

) Phil. Tranfact. No. 143. vergeleken met No. 275.
(h) Twijfelingen tegen deze proeven door anderen
(zoo als HALLER , FoELIx, J. HUNTER), met dezelfde
uitkomst genomen, hebben de Hoogleeraren TIEDEMANN en

L. GMELIN aangevoerd, welker die proeven nimmer gelukt
zijn. Zie het uitmuntende werkje uber die Wege, auf wel
chen fubfanzen aus dem Magen und Darmkanal in, Blit
gelangen, enz. Heidelb. 1829. pag. 6 I. fq.
.

**

-
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duimen, langs de oppervlakte des darmkanaals zel
ve, en wel onder den uitwendigen rok, ja beschrij
ven ook wel verfcheiden bogten en kronkels, voor
dat zij in het darmfcheil uitloopen,
$ 424. Gedurende hunnen loop door het darm

fcheil gaan zij hier en daar in de darmfcheilsklie
ren over, waarvan men eene dubbelde rij kan tel

len. De eene is in de nabuurschap van den darm,
en vertoont kleine, van elkander afgescheidene,

kliertjes, die de gedaante van boontjes hebben.
De andere rij is nader bij den algemeenen verga
derbak der chijl, en bestaat uit grootere, op een
gepakte klieren.
$ 425. De eene zoo wel als de andere fchijnen
niets anders te zijn, dan digt in een gedrongen
knopjes van melkvaten, die met een oneindig ge
tal bloedvaatjes doorweven zijn (i), en de door
vloeijing der chijl vertragen, mogelijk wel, opdat
dezelve door die vertraging zoo veel te beter,
door en door aan den dierlijken aard onzer vochten

gelijk gemaakt, en dus als het ware, rijp worde,
voor dat zij in de chijlbuis overgaat, en van daar
in het bloed vloeit.

-

$ 426. Men heeft het als eene vraag voorgesteld,
of ook de dikke darmen melkvaten bezitten, en
dit uit het vermogen van voedende, dronken ma

kende, of ook met eenige bepaalde bijzondere ge
neeS -

(i) BoERHAAvII et RUYscHII , de fabrica glandularun
opufoulum, pag. 81. Lugd, Bat, 1722. 4to.
t
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neeskracht begaafde, klijsteren, getracht te bewij
zen, alsmede daaruit, dat de drekstoffen harder
en drooger worden, naarmate zij langer, in het

darmkanaal vertoeven. Hoewel nu deze gronden,
in geenen deele bewijzen, dat er nog eene ware
chijl uit de drekstoffen wordt opgeflurpt, nadat
zij het klapvlies van FALLoPIUs door zijn; wordt

echter deze gedachte daar door verder bevestigd,
dat, zoo als de befchouwing dier deelen zelven reeds
lang buiten allen kijf heeft gesteld, de dikke dar

men vol watervaten zijn (k), welke over het geheel
een gelijk maakfel, en eene gelijke werkzaamheid als

de melkvaten hebben, zoo dat zelf de melkvaten
van het darmfcheil, wanneer de darmen geene chijl

bevatten, alsdan intusfchen den waterachtigen wa
fem dier deelen opflurpen (l).
Dat echter de dikke darmen uit hunnen aard ter

opflurping der chijl niet gefchikt zijn, maakt ons
voornamelijk het maakfel van derzelver inwendigen
rok duidelijk, hetwelk van dat des harigen roks
der dunne darmen zeer verfchilt.

S 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 dar
men wordt opgeslurpt, alleen langs den eenigen,
openbaar bekenden weg, door de melkvaten en
de chijlbuis naar het bloed wordt gebragt, dan of
er

(k) MascAGNI, Tab. XVI.
(I) NUCKII de inventis novis Ep. anatomica p. 146. fq.

|
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er ook nog geheime wegen zijn, langs welke zij
in den bloedstroom kan insluipen, en zo ja, hoe
danige die dan zijn (m).

-

Zeker moet men bekennen , dat de redenen ,

waarmede men die bijzondere opslurping der chijl
door de bloedaderen zelven heeft getracht te be
wijzen, juist niet zeer zeker zijn. Zoo is, het
geene R UIJ sc H beweerde, dat de darmfcheilsklie
ren, met den ouderdom verhard, en zamengetrok

ken worden, zoo dat zij hare werkzaamheden niet
meer kunnen verrigten, reeds voorlang wederlegd,
en veel meer uitgemaakt zeker, dat zelfs andere

kwalen dier klieren, zoo als opzwellingen, enz.
ten onregte onder de verstoppingen worden gerang
fchikt (n), daar zij meestal doorstraling genoeg
overlaten , en het kwikzilver geredelijk opnemen,
en doorlaten.

,

--

En wat het bekende verfchijnfel aangaat, waarin

wij zien dat laauw water in de werkelooze darmfcheils
klieren van een lijk ingespoten, in het darmkanaal

doorzweet, dit komt mij voor zeer weinig, ten
opzigte der werking van een levend

ligchaam

te be

wijzen. Nog minder bewijst, zo mij dunkt, de buis,
welke LIE B ER Kü HN, tot betoog van dit gevoelen
heeft

(m) J. G. BRENDEL, de chyli ad fanguinem publico pri
vatoque potisfimum commeatu per venas mefaraicas non in
probabili. Gott. 1738. 4to. .

(n) JAc. REzIA, Specim. obferv. anatom. et patholog.
pag. 18. Ticini, 1784. 8vo.
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heeft uitgevonden (o). Ook fchijnt het nog een
nader onderzoek, en eene nadere bevestiging te
vereifchen, wat men aangaande de dadelijke ont-dekking van chijl in de darmfcheils bloedaderen,

verhaalt (p), zoo dat ik thans nog niet overtuigd
ben, dat deze aderen, in den mensch ten minsten (*),
i

-

--

-

- -

-

-

-

iets

(o) Van grooter belang voorzeker zou het bewijs zijn,
ontleend uit het, hoe zeer dan ook krachtelooze, toch ge
durende vele maanden na eene hevige verwoesting van
de Chylbuis overgebleven leven, (welk voorbeeld LENTIN,
In Beytr. zur aufüb. Arzneywisfenfchaft. Vol. I. p. 277
en 294. aangevoerd heeft) indien zulke ongewoone, volko

men tegen de natuur strijdende verschijnselen, de regelina
tige verrigtingen van de deelen des menschelijken ligchaams
twijfelachtig konden maken, daar wij in het verklaren der
natuurkundige verschijnselen, de natuurlijke, om met SENECA

te spreken, en geenszins eene zeldzame of toevallige oor
zaak moeten naarfporen. Wie, bij voorbeeld, zal aangaande de

verrigting der pisafscheidende werktuigen daarom in twij
fel geraken, omdat er gevallen bestaan hebben van zoo
danige ongelukkigen bij welke de pisbuis door eene slecht
genezen wond gesloten werd, en die van dien tijd af,

gedurende vele jaren bijkans dagelijks de pis, en zulks in

eene genoegzame hoeveelheid door braking uitgeworpen
hebben, waarvan een zeer belangrijk voorbeeld zeer naauw

keurig vermeld is door zevIANI, in Memorie di Matemat
e Fefica della Soc. Italiana. Tom. VI. pag. 93.

-

(p) wERNER en FELLER, t. a. p. p. 12.
(*) Dat het met den overgang van de eidoier in een
bebroeid kuiken, zoo als het mij voorkomt, anders gele
gen zij • heb ik vermeld in Handbuch der vergleichende
Anat. pag. 542, edit. 2.

-

,
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iets anders dan sterk gekoolstofd bloed voeren, het
welk ter afscheiding van de gal gefchikt is, (q),

$ 428. De uiterste stammen van de melkvaten,
loopen met meer andere, die hun zeer gelijken, en
uit

-

- -

,

- ''-

- -

-

-

-

- - -- -

''
- »
- - - -,- '...

-

- --

-

:

- -

(q) In het algemeen is er in de laatste, tijden, op ver
fchillende wijze, zoowel over de einden der vaten, zoo
wel der bloedvoerende als der overige watervaten (of zij
ten laatsten en eeniglijk tot de voornaamste stam

namelijk

men, $. 437. op te geven, geraken, dan wel of een groot

gedeelte, langs den korten weg, zoo als men zegt, in de
nabijgelegene bloedaderen ingeplant worden?) als ook tegen

derzelver afzonderlijke opslurpende verrigting getwist,
welke verrigting niet alleen aan de darmfcheilsaderen maar
ook als aan de overige bloedvoerende aderen eigen, aan vele

latere natuurkundigen voorgekomen is, omtrend wier gevoe
len men onder anderen kan nazien. , 12, p. 2: rºos
B. NATH. GoTTL, SCHREGERI, Fragmenta anatomica et

phyftologica, Fafc. I. pag. 26. Lipf. 1791. 4to.
FLoR. cALDANI, in Riftesftoni fopra alcuni punti di un
nuovo fiftema de vaft asforbenti, etc. pag. 58. Pad.
1792. 8vo. . . . . w

n

$9 -

As a

-

r. -

,
-

En de verhandeling van deszelfs Oom L, M. A. CALDANr,

in Memorie lette mel." Accad. di Padavo 1804. 4to. .
F. L. KREYSIG, Handb. der pract. krankheitslehre. II,
Th. I. abth. p. 456.

-

-

- -g

" ,

. F. MAGENDIE , Precis de Phyftol. II. Th. pag. 222. Hoog

duitfche overzetting van c. H. HEUSINGER. . .,

-

-

MAYER en Rubes in MEckels, Promtuario phyftologiae.
Vol. III. et V.

•

-

-

En c. w. L. IAEcKEL, de abfarptione venofa Berol, 1819.
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uit de zamenvloeijing der watervaten ontstaan (r),
in de gemeene vergaderplaats, de chijlbak (cyfterna
chyli) uit, zijnde dit de naam, dien men aan het
onderfte en ruimste gedeelte van de chylbuis, of de
buis van PE cQUET gewoonlijk, ter onderschei
ding van het overige gedeelte, geeft.
$ 429. De chijlbuis(s) zelve, 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 rigting,
en verdeeling, waarneemt (t). Zij is van fpierve
zels, zoo wel als van zenuwen ontbloot, heeft

hier en daar klapvliezen, en kromt zich omtrent bij
den ondersten halswervel, en nadat zij de onder

fleutelbeensader voorbij is, weder naar denzelven
toe (u), en plant er zich in. Ter plaatse der in

planting zelve, is zij met een klapvlies van een bij
zonder maakfel voorzien.
S 43o.

(r) scHELDoN. t. a. p. Tab. V.
(s) HALLERI, Obfervationes de ductu thoracico in thea
tro Gottingenfi factae. Gotting 1741- 4to.
B. s. ALBINI, Tabula vafis chyliferi. Lugd. Bat. 1757.
groot fol.
-

MAscAGNI, Tab. XIX.

-

- (t) Jo. cHRPB. BoHLII, Viae lacteae c. h. hiftoria natu
ralis. Regiom. 174I. 4to.

",

-

soEMMERING, In Comment. foc fcient. Gottingens. Tab,
XIII. pag. 111.

(n) HALLER!,

-

Opera minora, Vol. I. Tab.

-

xII.

-.
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$ 430. De krachten, welke de chijl, zoowei in de

hmelkvaten , 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 slagaderen toeschrijven.
$ 431. Het klapvlies, hetwelk wij gezegd heb
ben dat voor de bovenste monding van de chijlbuis
gefpannen is, dient zeer denkelijk, niet zoo zeer
om het bloed te beletten in deze buis in te dringen,

als wel om den loop van de chijl in de ader te mati
- gen, en dezelve er alleen, druppelsgewijze in te
doen vloeijen, Hier door is er gezorgd, dat
er nooit eene te groote hoeveelheid nieuwe chijl in
-

het bloed kome, welke de inwendige oppervlakte
van het hart heviger, dan noodig is, zoude kun

nen prikkelen, en moeijelijker met het bloed ver
mengd worden. De nieuwe chijl toch, bestaat uit
zeer vreemdaardige bestanddeelen, welke niet álleen
door de melkvaten uit de eerste wegen, maar uit

- het geheele overige ligchaam door de watervaten
- worden aangevoerd,
S 432- Immers die

watervaten, of wateraderen (v),

- zelve, welke het derde gedeelte van het opslurpende
Vaat,

(v) vergelijkt behalve reeds aangehaalde, of nog aan te
halen schrijvers Jo. FR. Meckel, De valis lymphaticis gle
dultsaue conglobatis. Berol. 1757 4'o. ,

,

Alex. Monro, (de zoon) De venis hmphatirit valvd

kit. Beroi. izsz. art.

*---

-

-

--

-

-

-

--

-

--

--- --

-
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vaatgestel uitmaken , zijn over het geheel, in
maakfel en werking, gelijk aan de melkvaten. Zij

zijn echter veel meer, en misschien wel over
het geheele ligchaam verfpreid (w). Zij ontftaan
echter voornamelijk uit een flijmachtig vlies, het
geen wij daarom reeds den voornaamsten band ge
noemd hebben ($ 27.), die zoo wel het stelsel der
a bloedvaten, als dat der opflurpende, verbind; voor
een groot gedeelte vooral van de uitwendige bekleed
felen (x), uit de keel, de flokdarm, ($ 33o.) voorts
uit de borst- en buikvliezen, en uit de ingewan
den, die in de borst- en buiksholte gelegen zijn (y).
S 433. Ook fchijnen zij op dezelfde wijze te ont
riftaan, als wij wegens den oorfprong der melkva
ten uit de ingewanden aanmerkten, zoo dat elk

-worteltje van een watervat, Tuit het celwijsweeffel,
ieven als uit zijn grond, de daarin vervatte wafem
opflorpt, en verder voortstuwt.
-

'S 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
TrtGn

- --

-

(w) w. nUNTER's, Medical Commentaries, 'Part. 1. pag
5. volg.

-

(x) De huidopslurping onlangs met niet veel grond ont

kend, heeft J. ELLIoTsoN, met nieuwe bewijzen verrijkt

- in

zijne engelsche overzetting dezer

Grondbeginfelen, pag.

129 ed. 3. 182o. . . .
* (5) MascAGNI, Tab. I, II, III.
Jo Gotti- Haase, De vafis cutis et
bentibus, etc. Tab. I. Lipt 1786. fol.

-

-

-

-

* )

intainerum effer
'

-

.
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mengerolde klieren, de naburigen vereenigen

zieh

door inmondingen, en die welke de oppervlakte van

fommige ingewanden, bij voorb., de longen, de
de lever, enz. bedekken, vormen zeer fraaije ner
ten.

:

',

-

.

-

.

-

$ 435. Hunre werking wordt, behalve door dat
hetwelk reeds uit het te voren gezegde blijkt, voor
namelijk nog door hunne groote fterkte zelve, gepaard met de dunheid der rokken bevorderd, welke

tevens de oorzaak is, dat zij in de ontleedkundige
opfpuitingen zulke zware kolommen kwik weder

fland kunnen bieden, voorts voornamelijk in de
ledematen door de fpierbeweging , die ze in alle

rigtingen drukt en perst, en op deze wijze der
zelver veerkracht sterk vermeerdert.

$ 436. Derzelver voornaamste werking bestaat
hierin dat zij uit velerlei vloeistoffen, welke der

zelver worteltjes besproeijen, eenige deelen spoe
diger, andere trager opzuigen , ja zelfs fommige
de voorkeur geven, terwijl zij andere wederom te
rug stooten (z). Deze werking hangt van de bij
zondere wijziging hunner levenskracht af, welke de
fcherpe

-

-

-

-

*-

-

w

-

-

* -

(z) vergelijkt aangaande dit belangrijk verschil J. r. L.
ALBREeHT, commentatio (premio regio omata) in qua pro
ponitur recenfus eorum alimentorum et medicaminum,

quibus . live tuba alimentariefent ingesta ftxe communikus
corporis integumentis applicata, ingresfus in fystema af:
zum fangu f autemcesfus a natwa , aut megatus.fit,

Gotting 1806. 4te.

• .

v. . .

. .

"

.

T 2

-

-

-

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

-

--------- ----------------
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scherpzinnige B R U G MAN s (a) aan een bijzonder
of eigen leven ($ 42.) meent te moeten toeschrijven.
S 437. Wat de uiteinden dezer watervaten aan
gaat, is het zeker, dat derzelver grootste gedeelte
in de chijlbuis zamenvloeijen; dat een gedeelte der
zelven die van den regterarm, de regter zijde van
den hals, en de regter long, als mede, die uit de
zelfde zijde van het middenrif, en van de lever ont

ftaan, niet in de chijlbuis, maar in de regter on
derfleutelbeensader zelve over gaan.
$ 438. Daar nu de watervaten wijd en zijd bij

-

na over het geheele ligchaam verfpreid zijn, en

voornamelijk daar een groot deel dezer vaatjes uit
de uitwendige oppervlakte des ligchaams de vloei
ftoffen, welke daar worden aangebragt, kunnen op
flurpen, blijkt het van zelfs van hoe onderscheiden
aard die ras opgeslorpte vloeistof zijn moet. 'Ook
bevestigt een naauwkeuriger onderzoek, bij de lij

ken, deze verscheidenheid ; daar bij voorb. het
vocht, dat in de opslurpende vaten van de lever

of de milt bevat is, anders wordt bevonden, dan
dat zich in de vaten, welke tot de baarmoeder be
hooren, bevindt.

S 439. Immers, wanneer wij al die, zoo zeer
Ver

(a) c. G. oNTYD, (praef. s. J. BRUGMANs,) De caufa

abforhtionis per vafa lymphatica, pag. 45. Lugd. Bat.
I795. 8vo.

-

• A. van HEEs, de caufa functionis abforbentis fystematis

4ymphatici, ib. 1817, pag. 38. 4to.

-

-
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verfchillende stoffen daar laten, welke in verschei
dene ziekten door de watervaten worden opgeno
men , en alleen de voornaamste der vloeistoffen
opfommen, die zij in den gezonden toestand opflur

pen; dan behoort hiertoe, behalve de chijl zelve,
zoo dra zij in de dunne darmen van de drekstoffen

gescheiden is, voor eerst de wafem, waarmede de zoo
genoemde holligheden van het ligchaam bevochtigd
worden , voornamelijk die, welke de keel bevochtigt ?

voorts ook die, welke in het geheele celwijsweeffelbe
vat is, voorts de fijnere deelen dier afgescheidene
vochten, welke eenigen tijd in buizen, bij voorb.

in de borsten van zogenden of de zaadblaasjes, of
de galblaas, enz. en andere buizen van dien aard

ftilstaan, en eindelijk een niet gering gedeelte dier
vloeistoffen, welke aan de uitwendige bekleedfelen
worden aangebragt (b).
$ 440. Ja de vaste ligchaamsdeelen zelven ver

gaan ongevoelig, wanneer zij die diensten, welke
de natuur van hun vordert, niet meer verrigten,
en worden insgelijks door de watervaten opgeflurpt.

Als een voorbeeld van deze opslurping, zij het ge
noeg de borstklier op te noemen, welke reeds bij
kinderen grootendeels ingezogen is, de als vernie

tigde wortels der tanden van zuigende kinderen,
, ja
-

l

(b) Vergelijkt behalve anderen, v. 1. BREvA, anatripfo
logia ed. 4. pag. 1799. II. Vol. 8vo.
-

A. J. CHRESTIEN, de la methode latroliptice.
1813 8vo.

1803. 8yo. in het duitsch. Gott,

T 3

-

-

Montpel.
!
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ja de tandkassen zelven, die na dat de tanden zijn
uitgevallen, verdwijnen. Ook moet ik hier van de
gedurige veranderingen van het beengestel gewagen,
welke door de langzame hernieuwing der beenderen

ontstaan, en waarover ik, elders, opzettelijk ge
handeld heb (c .

-

-

-

-

S 441 Uit dit alles valt het gemakkelijk te be

grijpen, dat er bijzondere hulpmiddelen noodig wa
ren om deze zoo zeer ongelijksoortige vloeistof te
mengen en gelijk te maken; daar zij eensdeels uit
zulke verschillende deelen bestaat, en er anderdeels
in den gezonden staat niets ongekookt, of vreemd
aardigs met het bloed behoort vermengd te worden.

S 442. Dit schijnt dan ook wel de voornaamste
dienst te zijn, dien de zaamgerolde klieren, welke
het vierde deel van het opslurpend vaatgestel uitma

ken, bewijzen. In dezelve worden toch alle die
zoo verschillende waterachtige vochten, door eene

(en misfchien
wel door dat er zich hier een nieuw vocht uit de

langzamere beweging, een ftilstaan,

flagadertjes in :..engt,) meer en meer aan de dierlijke

natuur gelijk gemaakt. Ook wordt hier door tevens
voorgekomen, dat er geene raauwe vochten (d)
-

(c)

te

Decade I. collectionis meae craniorum diverfarum

gentium illuftratae. pag. 27.
(d? Wanneer wij de omwegen wel nagaan, welke de na

tuur inslaat, om de opgeslurpte fappen te bewerken en te
asfimuleren, alvorens zij met den bloedstroom gemengd wor
den, en van den anderen kant, om de vreesselijke toeval
Men,
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te onpas met het bloed gemengd worden, welke
voorzeker fchadelijke prikkels voor het hart zouden
WCZCne

-

-

,

. . . . ..

$ 443. Voor het overige zijn deze klieren bijna
over het geheele ligchaam verspreid (e), hier en

daar, zoo als in de liezen, en onder de okselen op
eengepakt, en over het algemeen zeer gelijk aan de
darmfcheilsklieren, daar zij, even als die, grooten

deels, uit zaamgerolde watervaten bestaan, even
als die, van een groot aantal bloedvaten voorzien
zijn, en zeer ligt aan dezelfde ziekelijke gesteldhe
den onderworpen zijn.
-

len,

hartkloppingen, ftuipen, enz. denken, welke op het

inspuiten zelfs van de kleinste hoeveelheid van een anderzins
fchadeloos vocht in het bloed door middel der zoogenaamde

heelkundige inspuiting (chirurgiae infuforiae) volgen, komt
het mij meer en meer waarschijnlijk voor, dat die op
flurpingen, welke HALLER, (De c. h. functionibus. Vol. I.

pag. 281. feq.) aan bloedaderen toefchrijft, aan het watervaat
gestel moet worden toegeschreven.

.

.

(e) NUcK, Adenographia curiofa, Lugd. Bat, 1696.8vo.
2
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*
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He:

behoeft naauwelijks eenige herinne
$ 444.
ring , dat het woord bloedmaking hier in den zin ge
nomen 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, ($ 4, 5.) als in raauwe, in bloed, en in af"
gescheidene vochten, neder, dat hier de bloedstroom
in het midden staat, waarvan gedurende deszelfs ge
heelen loop, de laatste worden afgeleid, maar waar

heen van den anderen kant door de ontelbare but
zen van het opslurpende vaatgestel, een daaraan ge

lijke en gedurige toevoer, zoo wel van chijl als
van door de watervaten opgenomene vloeistoffen,
plaats heeft.

-

$ 446. Maar dewijl het bloed een zoo geheel

eigenaardig, en in zijne foort eenig vocht is, en
zoo als er zelfs geen ander in de natuur bestaat,

valt het gemakkelijk te begrijpen, dat er vele
hulpmiddelen noodig zijn, om die ongelijksoortige
vreemde vochten, welke uit de chijlbuis in het bloed
komen, met hetzelve te vermengen, en aan hetzel.
ve gelijk te maken.
S 447. Vooreerst fchijnen hiertoe die omwegen

veel toe te brengen, waarvan wij reeds meer dan
eens gesproken hebben, en welke de melk en wa
ter
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tervaten 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 eigenschappen

van ligchaamssappen, als het ware, besmet worden.
$ 448. Voorts moet men mede bedenken, dat
een groot gedeelte dier lympha, welke met de chijl
uit de darmen vermengd, in de linker ondersleutel
beensader yloeit, grootendeels uit de binnenste dee

len der ingewanden en andere zachte ligchaamsdee
len opgepompt, te voren uit het bloed afgeschei
den, en derhalve geheel en al reeds dierlijk is, en
zonder twijfel zeer ligt weder met de bloedmassa
yermengd wordt, waardoor zij alleen terug keerd.

$ 449, Hier bij komt nog de trage en druppelende
overgang van de chijl in den bloedstroom, waarvan
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.
S 45o. Maar ook het inwendig maakfel van het

hart zelfs fchijnt hier het zijne toe te brengen, en

de nieuwelings met chijl bezwangerde bloedstroom,
door de werking der tepelvormige spieren, welke
zich in de hartkamers bevinden, geschud en eenig
zins gekneed te worden.

$ 451. Dat ook de longen , welke mede het
bloed , wanneer het pas chijl heeft opgenomen,

ontvangen, en de werking der ademhaling een groot
T 5

deel
n
-
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deel hebben aan de gelijkmaking der chijl (f), is
gemakkelijk te begrijpen, wanneer men het zoo

fterk vaatrijk maakfel dezer ingewanden (S 140.)
en derzelver onophoudelijke en gelijkmatige bewe
ging , gedurende de ademhaling, in aanmerking
neemt.

-

S 452. Voor het overige wordt de bloedmaking

door den eigenlijken omloop des bloeds door het
geheele ligchaam zelf, en door die hulpmiddelen,

welke dezen omloop bevorderen, bij voorb. , door
de fpierbeweging enz., ten einde gebragt.

-

S 453. Alhoewel er nu zoo vele en zoo verfchei

dene hulpmiddelen zijn, waardoor de vereeniging
der chijl met het bloed bevorderd wordt, en de
chijl zelve ten opzigte harer bestanddeelen eenige
overeenkomst met het bloed fchijnt te hebben; be
weert men echter gemeenlijk, dat er vele uren ver
loopen moeten, eer de chijl hare melkkleur verliest,
en geheel en al aan het bloed is gelijk gemaakt. Be

halve meer andere gronden, welke men ten betoog
van deze meening bijbrengt, gebruikt men ook

veelal het volgende, dat uit de ziekte-kunde ont

leend is, en hierin bestaat dat men dikwijls, bij het
ader

(f) En dat wel, volgens het gevoelen van cuviER,

voornamelijk tot het veranderen van de chijl, in het wa

terachtige

of vezelachtige gedeelte van het bloed.

Lecons

w'anatomie comparee. T. I. p. 91. Tab. IV. p. 304,
ThoMsoNs, fystem of Chemistry. Tab. IV. pag. 497. En

het boven bij het hoofdstuk over de ademhaling aange
prezen boek van BosTocK, S. 143.
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aderlaten, vele uren na den maaltijd, echte chijf
tiit de wonde heeft zien vloeijen. Ik zelf heb wel

is waar, dit verschijnsel wel eens waargenomen,

maar zag dan tevens maar al te duidelijk, dat het
bloed eene zoogenaamde neiging tot ontsteking had,
voor de gelijkmaking der chijf zeer nadeelig. Waar
om ik dan ook bij mij zelven overtuigd ben, dat men

uit deze waarneming geen gevolg voor den gezon
den staat kan trekken, waartoe zich nogtans de na

tuurkunde van den mensch alleen bepaalt.
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$ 454.

voepiso.

k

Behalve die werkzaamheden des bloeds,

welke wij elders onderzocht hebben, de versprei
ding van de zuurstof, zoo als ten minsten waarschijn
lijk is, door het geheele ligchaam, en de terug

voeming van de koolstof, komen deszelfs voornaam
fte, en grootste werkzaamheden daarop neder, dat
het de ligchaams voeding, en aan de eigenlijk dus

genoemde afscheidings werktuigen, die vochten
levert, welke zij er van af kleinzen - Deze beide

diensten, welke het bloed in de dierlijke huishou
ding bewijst, moeten wij nu beschouwen, en wel
7 % )

voor eerst de voeding.

$ 455. De voeding is het hoogste voorregt, dat
de natuur aan alle bewerktuigde ligchamen, tot een
-

-

toe
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toe verleend heeft , boven welke zij er dan ook

geen grooter en geen dat meer gemeen is ontvingen.
voorregt dat deze ligchamen, boven

Het is door dit

alle de

werktuigen en

kunstgewrochten der men

fchen, reeds op het eerste gezigt zeer verre uitste
ken.

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 volma
ken, maar om zich door eigene krachten te onder

houden, en hetgene door gebruik versleten is, we
der te herstellen, enz.

S 456. En het is juist dit voedingsvermogen van
ons ligchaam, het welk alle die werkingen te wege

brengt, die zoo groot en zoo verwonderenswaardig
zijn, waardoor wij van het eerste begin onzer wor

ding af gedurig grooter worden, groeijen, en waar
door tot onze laatste ademhaling, het verlies wordt
goedgemaakt en verholpen, dat ons ligchaam, zoo
lang het leeft, zichzelven aanbrengt (g).
S 457. Verfchillend heeft men er eehter over ge
dacht, in hoe verre dit verlies plaats heeft, en
vooral of het ook vaste deelen van ons ligchaam

treft (h), of dat deze niet veel eer, zoo als fommi
ge

(g) TH. YoUNG, de corporis humani viribus confervatri
cibus.

Gott. 1796. 8vo.

-

F. j. vAN MAANEN, de natura humana fui ipftus confer
vatrice ac medicatrice.

Harderv. 18o1.

8vo.

(h) Vergelijkt den grooten Jo, BERNoUILLE, in zijne
Dis/- de nutritione, Gron. 1669. 4to., waarin hij het ge
du
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ge scherpzinnige mannen van meening zijn, wanneer
zij eens gevormd zijn en tot vollen wasdom ko
men, ongeschonden blijven voortduren (i).
S 458. Van fommige gelijksoortige vaste lig

chaaamsdeelen, bij voorb., de opperhuid, de na
gels enz. is er geen twijfel meer over, of zij wor
den langzamerhand vernietigd, en weder hernieuwd.
Maar omtrend de beenderen zal elk de zaak mede
niet langer in twijfel trekken, zo men slechts de
zoo zeer bekende proeven in aanmerking neemt,

welke 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 wor
den, enz. (k).

$ 459. In het algemeen fchijnen die vaste deelen
langzamerhand vernietigd, en door de voeding weder

om hersteld te worden, welke het herftellingsvermogen
-

-

be

durig, hoewel ongevoelig verlies der vaste deelen, en her
ftel, zoo hoog schat, dat men zeggen kan dat het geheele

ligchaam ten uiterste binnen drie jaren geheel vernietigd, en
wederom hernieuwd wordt.

(i) KEMME, Beurtheilung eines Beweifes vor die Imma
terialität 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. 8vo.
(k) Over deze veranderlijkheid der beenderen heb ik

breedvoeriger gehandeld, in mijn handboek over de leer
der beenderen. ed. 2. p. 26. en volg.

-
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bezitten. Hieronder verstaan wij het vermogen
om niet alleen het natuurlijk en gestadig verlies
der ondeeltjes, waaruit de vaste deelen bestaan,
het toeva lige van grootere ligchaamsdee

maar ook

voornamelijk door uitwendige beledigingen,

len ,

wonden enz., te weeg gebragt, te herstellen, en

het verlorene wederom geheel te hernieuwen. Een
yermogen dat, gelijk ieder weet, in de beende
ren (l), en eenige weinige andere ligchaamsdee

len, waarvan wij zoo even spraken, overtuigend
bewezen is,
,
$ 469. Daarentegen schijnt dit ware herftellings

vermogen, zoo ver

ik uit vele door mij genomen

proeven mag opmaken, bij den mensch en andere
warmbloedige dieren, fchier aan geen ander ge

lijksoortig

vast deel wezenlijk en volkomen eigen

te zijn, dat behalve de zamentrekkingskracht nog

eene andere foort van levenskracht, hetzij dan prik
kelbaarheid, gevoeligheid, of een bijzonder, eigen

leven, bezit (m).
$ 461.

"ÖTV: : : : : : E:
genta circa regenerationem osftum.

Gotting. 1786. 8vo.

A. H. MacDoNALD, de necroft ac calo: Edinb. 1799, 8va:

(m) Dat niet slechts de huid wezenlijk en volkomen her
steld wordt, bewijzen niet slechts hare altijddurende lik
teekenen (want daaromtrend voeren de tegenstrevers aan, dat
niet derzelver fof altijd duurt, maar alleen de vorm , wel

ke namelijk door onophoudelijke nederzetting van nieuwe
deeltjes in de plaats der opgeslurpte en vernietigde behou
-

4

-

-----

-

------ ---------- --
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$ 461. In deze deelen derhalve, die levens

krachten van eene hoogere foort bezitten, fchijnt
- mij het parenchyma, dat derzelver basis uitmaakt,
altijd hetzelfde te blijven en fteeds voort te duren;
terwijl deze deelen alleen in zoo verre aan eenige
wisfeling onderworpen zijn, dat bij eene fterke voe
ding de tussenruimten der vezelen en van het

parenchyma door de voedende dierlijke gelei be
hoorlijk gevuld wordt, en de deelen daardoor
opgezet worden; daar bij eene flechtere voeding

>de tusschenruimten van deze lympha beroofd wor
den, dus in een vallen, en de deelen daardoor dun
der worden.

-

r

$ 462. Gelijk toch de plaftifche lympha, waarvan
wij op eene andere plaats breeder hebben gefpro
ken, ligt in celwijs-weeffel overgaat, zoo fchijnt
- zij ook, bijna algemeen, de voornaamste stof te

wezen, waaruit het ligchaam bestaat, de dierlijke
lijm, die alles bij een houdt, en die dan ook door
mid
--

den wordt) maar veel meer de lijnen en figuren door het
prikken met de naald op de hand geteekend, door die
zonderlinge bewerking welke bij de Otaheiters men den naam

van tatoware voorkomt, en door veelvuldige verwen, door
houtskoolpoeder, asch, roet, of plantenfappen, nu eens eene
*

blaauwe dan weder roode kleur aan de huid indrukt, en even
als de kleine likteekenen zijn , aan welke zij

altijd durende,

zeer naauw gehecht zijn, terwijl daarentegen de meekrap
“ verf, waarvan wij zoo even

spraken,

uit de

beenderen aan.

eene aanhoudende vernieuwing onderhevig ; zeer gemakke

lijk en binnen zeer korten tijd opgeslurpt wordt,
-
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middel der gelei, waarvan wij spraken, onderhout
den en gevoed moet worden.

S 463. Daarenboven fchijnen er nog, voorname
lijk zoo lang als het ligchaam groeit, bijzondere
krachten bij te komen, waardoor de lympha, eens
uit de bloedvaten in het celwijs weeffel afgezet,
behoorlijk verdeeld, en met elk parenchijma als het
ware innig verbonden wordt enz. Dit gefchiedt, zo
wij ons niet bedriegen, gedeeltelijk naar eene zeke
re wet van verwantschap, volgens welke de gelijk
foortige deelen, aan zich zelven gelijke grondstoffen

*)

- aantrekken, gedeeltelijk door de vormdrift, waar
van wij naderhand meer zullen moeten fpreken,

en waaraan de geregelde fchikking, en bepaalde

vorming van deze nog ongevormde grondstoffchijnt
toegekend te moeten worden.
$ 464. Tot beide deze krachten moet men ook,
zo ik mij niet geheel vergisfe, de voeding dier dee
len brengen, waar toe zich geene bloedvaten uit

ftrekken, en welke echter door een zeer krachtig
en steeds zeker werkend vermogen eerst gevormd
worden , daarna groeijen, gedurende het geheele

leven gevoed, en eindelijk, zo zij toevallig afval
len, zeer ligt wederom hernieuwd worden, van
welk alles ons de nagels een voorbeeld geven (n).
465

(n) Zwo Abhandlungen über die Nutritionskraft , wel

\

che von der Acad. der Wsf in St. Petersburg den Preifs

getheilt erhalten haben. Petrop. 1789. 4to.
-

-

M

-

- "

»

A
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$ 465. Gelijk nu dit de wijze fchijnt te zijn,
waarop wij gevoed worden; zoo verfchilt van den
anderen 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
lijkfoortige ligchaamsdeelen , en dus ook het ver
fchil in foortelijke zwaarte (o) bij het een of ander
ligchaam van het losfer of vaster hechten der voe

dingsstof af te hangen. Het is toch bekend dat
niet alle menfchen van menfchen, maar zelfs fom
mige volken van de overige in het gemelde opzigt

verschillen, en het zij genoeg tot een bewijs dezer
ftelling het voorbeeld van fommige noordfche vol
ken, de Jakuten en Buratten, dat zeker eenig in
zijn foort is, bij te brengen, ftekende deze volken

boven alle andere in eene ongemeene, en waarlijk
bijzondere ligtheid hunnes ligchaams uit.
DE GRIMAUD, Mém. fur la Nutrition, qui a ohtenu t'ac
cesfit. Petrop. 1789. 4to.
STEPH, J. P. HoUSSET, over het zelfde onderwerp, in Mé

moires phyftologiques et d'histoire naturelle, Tom. I. pag.
97. Auxer. 1787. 8vo•

(2) J. RoBERTsoN, On the fpecific] gravity of living
Men, in Phil. Tranfact.

Vol, L. Part I, pag. 30. .

àk

e
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S 466.

Behalve

de fappen , welke ter voeding

dienen, worden er uit het bloed nog andere, en zeer

verschillende vochten, en dit tot velerlei oogmerk,
afgescheiden. Dit geschiedt door de affcheiding of
afzondering (p), welke werking, volgens de regt
matige klagte van HAL LE R , en vele anderen,

voor het duisterste stuk in de geheele natuurkunde
mag gehouden worden.

S 467. De afgescheidene vochten zijn toch van
den eenen kant zoo verschillende, en schijnen van
den anderen kant zoo naauw aan elkander verwant
te zijn, en als in eene foort uit te loopen, dat
zij zelfs tot geene, dan zeer willekeurige gestelde

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 derzelver
in het bloed bevatte beftanddeelen in de affchei
- - -

-

- -

dings

-

(p) FoUQUET, Sur la fecretion, in Distionnaire Ency
clopedique de Paris, Tom. XIV.
F. L. KREYSIG, De fecretionibus, Spec. I. II. Lipf.
I794- 4to.

EGN. DöLLINGER, was ist abfonderung und wie gefchieht

fie ? Herbepol. 1819. 8ve.
J
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dingswerktuigen ondergaan, op de volgende wijze
kunnen rangschikken.

- -,

Zoo zouden wij dan deze reeks kunnen beginnen

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. : '
s …"
Hierop mogen de waterachtige vochten volgen.

Men geeft dezelven doorgaans dezen naam, omdat
zij , zoo dun en doorfchijnend zijn,

doch ten

aanzien hunner bestanddeelen verfchillen zij evenwel

van zuiver water niet weinig, want zij bevatten een
gedeelte stolbaar eiwit. Tot deze klasse behooren
de vochten van het oog, de tranen, het zweet,

gelijk mede, zo wij ons niet bedriegen, de wa
fem, die de tusschenruimten van het geheele cel

wijs-weeffel, en van de borst- en buikholte ver
vult. Hiervan fchijnt het water van het hartezak

je, en dat de hersenholligheden bevochtigt, wei
nig te verschillen. Ook wordt tot deze klasse nog
gemeenlijk zoo wel bij zwangeren het lamsvocht,

als het door zijnen bijzonderen aard, en bestand
deelen eigenaardig, en zoo belangrijk mengfel, de
pis

gebragt. -

- - - -

- -

-

-

De fpeekfelaardige voehten, die ter kaauwing,

fpijsvertering, en chijlmaking dienen, schijnen reeds
veel meer ontbonden.

- ,

-

Nog meer de flijmerige, welke de holligheden
der meeste ingewanden, die tot de natuurlijke wer
kingen, en die der voorteeling behooren, als mede
-

V 2

-

den
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den luchtweg , de neusgaten , den strot, en
de luchtpijp bekleden. - Van deze vochten schijnt
de flijm, die het inwendig gedeelte van den oog
bol bedekt, en die onder de opperhuid ligt, niet
veel te verfchillen. Tot dezelfde klasfe fchijnt
het oorfmeer, zoo wel als dat, waarmede de klie

ren van ME IB ooM de oogleden befmeren, als
mede het vocht der gewrichten, en mogelijk ook

het ongenoemde vocht te behooren, dat uit de
baarmoeder vloeit, wanneer zij door teeldrift wordt
aangevuurd.

De vetachtige vochten zijn, behalve het vet zelf,
het merg der beenderen, en het fmeer van de huid.
Ook fchijnt zoowel het fmeer dat aan de kroon
van het roedehoofd onder de voorhuid, als dat in
de uitwendige vrouwelijke teeldeelen wordt afge
zonderd, hier veel overeenkomst mede te hebben.

Waar weiachtig, of eiwitachtig fchijnt het vocht
te wezen, het welk in DE GRAAF s blaasjes, in
de vrouwelijke eijerftokken gevonden wordt, en het
vocht van de klieren aan den wortel der roede gele- .

gen (proftrata).
Het mannelijk zaad is een eigenaardig vocht, waar

mede geen ander kan vergeleken worden. Het
zelfde moet men ten opzigte van de gal zeggen.

$ 468. Het valt ligt te begrijpen, dat zulke ver
- fchillende vochten, niet op dezelfde wijze, noch
ook door dezelfde werktuigen uit de bloedmasfa

worden afgescheiden. En reeds daardoor verschillen
zij aanmerkelijk van elkanderen, dat fommigen, langs
eenen korteren weg, anderen eerst door vele om
-

，

Wes
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wegen, aan den bloedstroom onttrokken, en ver
der bewerkt worden.

S 469.

De allereenvoudigste wijze van afschei
ding moet men die noemen, waarin door diapedefts,
zoo als men het noemt, het af te fcheidene met

de rokken der flagaderen fchijnt door te zweten ;
iets, dat men vaststelt in de affcheiding van het vet

en het beenfap plaats te hebben (q).
*

-

S 470

(4) Over deze wijze van afscheiding is er in de laatste
dagen zeer verschillend door de Natuurkundigen gedacht,

daar fommige beweerdefi, dat alle afscheiding der vochten
uit het bloed alleen door poriën, en wel onbewerktuigde
poriën, bloote gaatjes geschiedt, anderen daarentegen het
bestaan van affcheidende poriën , gaaf weg, verwierpen,
Maar zo ik mij niet grovelijk bedrieg, vermoede ik ,
dat dit geschil grootendeels een woordentwist is. Van den
eenen kant moet ik bekennen, dat ik het geheel niet vatte,

wat begrip men zich van onbewerktuigde poriën in een be
werktuigd ligchaam maken kan; daar er hier van de algemeene
voor iedere stof geschikte tusfchenruimten, welke bij de na
tuurkundigen onder den naam van poriën voorkomen,

niet gefproken wordt, maar daarentegen overtuigd ben
dat alle openingen of mondjes die zich in bewerktuigde lig

chams bevinden, tot derzelver bewerktuigde natuur beho
ren, en met derzelver levenskrachten overeenkomen. Van

den anderen kant meene ik, dat die mondjes en poriën,
welke men in de rokken der vaten niet kan ontkennen,
ten minsten in hunne werking, weinig van die rolronde buis

jes verschillen, door welke men beweert dat in de korre
lige

V3
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$ 47o. De affcheiding door klieren fchijnt reeds

meer zamengesteld te zijn (r). Tot deze klieren

brengt men ook gemeenlijk die affcheidingsblaasjes en
groefjes, welke men in de huidinfommige landstre
ken, in de keel, en de luchtpijp ligt kan bemer

ken, en meestal eenvoudige klieren noemt.
Eigenlijk verdienen de klieren den naam van af
fcheidende, welke men, om ze van de zaamgerolde
watervaatsklieren te onderscheiden, korrelige klie

ren (glandulae conglomeratae) noemt, en waartoe,
de fpeekfel, en traanklieren, de alvleeschklier, en
de borsten behooren.

Deze zijn voorzien van eene afleidingsbuis en be
ftaan

-

lige klieren en afscheidende ingewanden, die kleinzingen der

vochten geschieden; daar het toch waarschijnlijk is dat die

afscheiding minder van de gedaante van het afklimmend
werktuig, dan wel van de levenskrachten fchijnt af te han

gen, 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 phyftologica éèg.
37. volg

Page.

PERR. TUPI, Nova per poros inorganicos fecretiomum thee
ria refutata. II. Vol. 8vo. Rom. 1793.
KREYSIGII, Specimen II. zoo even aangehaald.
C. LE. GALLO's, le saug est il identique dans tous les

vaisfeaux qu'iil parcourt. Par. 18o2-,8vo.

(r) saM. HENDY, 0n glandular fecretion. Lond,
1775. 8vo,

-

/ .
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staan eerst uit grootere kwabben, en die uit klei
nere. Over derzelver inwendig maakfel wierd in
vroeger dagen zeer hevig getwist. M ALP 1 G

H1 Us (s) 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 noem
de, die inwendig gegroefd waren. RUY sc H daar
en tegen beweerde , dat die vermeende uitgegroefde
korrels, niets dan bolletjes van zaamgerolde bloed
-

vaatjes waren. En dit laatste gevoelen hebben eene
handigere ontleding, en vooral de kunstige opfpui
ting der vaten, en een gewapend oog aangetoond
meer met de natuur overeenkomstig te wezen.

$ 471. Van dit maakfel fchijnt dat van fommige
affcheidende werktuigen , gelijk de lever, en de

nieren, wanneer men het parenchyma daarlaat, het

welk hun eigen is, niet alleen niet veel af te wij
ken, maar zelfs hetzelve veel licht bij te zetten.
In de nieren ten minsten zijn de bolletjes of knob

beltjes van RUY sc H of korreltjes van MALP1 G
H I Us zeer duidelijk te onderkennen. Immers fprui

ten in den bast der nieren, uit de zijden der haar
buisvormige bloedvaatjes, takjes uit, welk in vaat

bolletjes over gaan, die van die takjes even als van
fteeltjes afhangen. En uit de flagaderlijke bolletjes
ko

(s) 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.

V4
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komen vooreerst zeer fijne ongekleurde affcheidende
vaatjes voor, van welker oorsprong uit de einden

der flagaderen wij reeds boven (S 92.) gewag heb
ben gemaakt, en behalve deze, ontspruiten uit de

zelve nog de aderlijke worteltjes, waarin de flag
aderen zelve overgaan, en die het overgeschoten
bloed, hetwelk inmiddels hier gezuiverd is, naar

de aderlijke stammen te rug voeren (t).
$ 472. Eindelijk hebben fommige andere affchei
dende ingewanden wederom eene andere, hun ge
heel eigene, bewerktuiging; zoo bestaan, bij voorb.,
de ballen geheel en al uit zeer digt in eengerolde,

lange en talrijke vaatftrengen.

$ 473. Intusschen is het waarschijnlijk, dat de
verfchillende aard der afgescheidene vochten, niet

zoo zeer van het uiterlijk uitzigt en de uiterlijke
gedaante , dan wel van het inwendig maakfel af
hangt, het werk met den graad van leven, dien
zij bezitten, overeen komt. Tot deze gedachte
brengt ons vooreerst het voorbeeld van vele, in
het menfchelijk ligchaam afgescheidene vochten,
die wat hunnen aard betreft, zeer na aan malkan

deren verwant zijn, en , echter door werktuigen
worden bereid, welke, op het eerste gezigt, zeer
veel van elkander verschillen, zooals dit, bij voorb.,
bij het fpeekfel en het maagfap plaats heeft. Ver
der steunen wij hier vooral op het getuigenis der
Vºei en
-

(*) ALEx. scnUMLANsky, De ftructura renum. Argent
1782 tab, II, 4to,
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vergelijkende ontleedkunde, welke ons leert, dat
er in verfchillende foorten van dieren gelijkfoor
tige vochten door werktuigen, die uitwendig zeer
fterk verschillen, worden afgekleinst (u).
$ 474. Nu komen wij tot het onderzoek der oor
zaken, waardoor het komt, dat die bepaalde voch
ten door daartoe bepaalde werktuigen worden af
gefcheiden. En dit is wel het moeijelijkfte , en
nog aan zeer vele zwarigheden onderhevig, ftuk
uit de geheele leer der affcheidingen.
S 475. Dit echter fchijnt buiten twijfel zeker,
dat in het inwendige maakfel der afscheidende
werktuigen de voornaamste en naaste oorzaak van

de meeste affcheidingen moet gezocht worden.
Hier toe behoort in de korrelige klieren en af
fcheidende ingewanden voornamelijk eensdeels de

rigting en verdeeling der uiterste einden der bloed
vaatjes, waaruit de vochten worden afgekleinst,

anderdeels het parenchyma, dat bij ieder afschei
dend ingewand zoo geheel anders is, dat het, op
het eerste gezigt herkend, en van andere vlezige

deelen des ligchaams onderscheiden kan worden,
(S. 2o.)
$ 476
A

(u) Men vergelijke, bij voorb., de gedaante der nie
ren van zoogdieren, met de ware korrelige klieren, welke
bij de vogels derzelver plaats vervullen: of de alvleesch
klier van warmbloedige dieren, met de aanhangsels van

den poortier der maag, die in velerlei visschen verschil
len, en echter bij allen een vocht bereiden, dat aan het
*lvleeschfap zeer gelijk is.
V 5

v
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$ 476. Voorts fchijnt het mede waarschijnlijk ,
dat fommige affcheidende ingewanden, even als

een eigenaardig parenchyma ook een eigen leven
hebben, eene bijzondere foort van levenskracht,
welke men van de algemeenere foorten, de za
mentrekkingskracht, prikkelbaarheid, en gevoelig
heid onderfcheiden moet. Van dit eigen en bij
zonder leven hebben wij hier en daar reeds blij
ken bijgebragt.
S 477. Voorts fchijnt ook het opslurpende vaat
-

-

gestel zeer veel tot het instandhouden der geduri
ge affcheidingen toe te brengen, daar het uit al
le affcheidende ingewanden een vocht opflurpt en
maar het bloed te rug voert, dat reeds met den

bijzonderen aard van dat vocht, het welk daar
wordt afgefcheiden, als het ware befmet is.

Zoo

flurpen de watervaten galachtige fappen uit de le
ver, en uit de ballen, de zulken, die met het
zaad veel overeenkomst hebben,

Op deze wijze loopen dan , ook in het gestel

der afscheidende werktuigen, de werkzaamheden in
eenen cirkel uit, en worden in de bloedmasfa ge

durig de bestanddeelen, waaruit de afgefcheidene
vochten zullen bestaan, uit de afgescheidene werk

tuigen zelve aangevoerd.
ftanddeelen

En wanneer deze be

dan naderhand met den bloedstroom

wederom tot die werktuigen te rug keeren, wor
den zij uit kracht van zekere verwantschap des te

ligter weder heêngetrokken, en voeren die dee
len des bloeds met zich, die meest aan hun ge
lijk zijn.
- - -

-

$ 478

*
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S 478. Tot de afscheiding van fommige fappen
werkt de bijzondere aard van het bloed mede,

waaruit zij het naast getogen worden. Zoodanig
iets zagen wij dat bij de gal plaats heeft, welke
uit het bloed van den poortader getrokken wordt,

welks bloed toch in de bronnen , waaruit het
zamenvloeit, zeer sterk met koolstof bezwangerd is.
$ 479. Ik zwijge van andere hulpmiddelen, die
fommige affcheidingen bevorderen, bij voorb., de
toevloed van fappen, en derzelver afleiding, die
in de affcheiding der melk zoo zigtbaar zijn, en
andere diergelijke meer,
-

S 48o. De fappen zelven, welke door de genoem- ,
de werktuigen, en door de hulpmiddelen, waar
van wij zoo even gewaagden, worden afgeschei
den, verfchillen, onder anderen, ook hierin, :
fommige uit de affcheidingswerktuigen terstond
en onmiddelijk daarhenen vloeijen, waar zij bestemd
zijn om hunne werkingen te moeten verrigten ,
fommigen daarentegen eerst en voor dat zij worden
uitgeloost , in bijzondere bergplaatsen geraken,
waar zij eenigen tijd bewaard, en meer en meer

voor hun gebruik gefchikt worden. Hiertoe moet
men brengen, het verblijf der melk in hare bui
zen, van het water, der gal , des mannelijken
zaads, in derzelver blazen, en van het ferum of
weiachtig vocht in de blaasjes van DE GRAAF,
welke zich in de eijerstokken bevinden,

DRIE

-
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In de vorige afdeeling hebben

wij slechts

in eene korte opgave alle de afgefcheidene voch
ten bij elkander opgeteld. De naauwkeuriger be
fchouwing van de meeste derzelven hebben wij
reeds, ter zijner plaatfe, afgedaan, en zullen wij,
naar mate de gelegenheid het mede brengt, in het
vervolg, nog verder voortzetten. Twee blijven
er nog over, voor welke fchier geene gefchiktere

-

:

plaats over is, dan hier, waar wij tot dus verre
de natuurlijke werkingen hebben afgehandeld. Een
dezer, het vet namelijk, behoort tot de ligchaams
fappen (S. 4), de ander, de pis namelijk, tot de
uitwerpselen. Ieder derzelven zal ons dus afzon
derlijk bezig houden.
$ 482. Het vet (v) is een olieachtig vocht, dat
over het geheel genomen aan de vette plantolieën

niet ongelijk is (w), zijnde het zonder reuk of
fmaak, en ligt er dan het water. Behalve de twee
grondstoffen, welke het met de zoo even genoem
de olieën , gelijk ook met de wasch , gemeen
heeft,
-

(v) GUL. xAv. JANSEN, Pinguedinis animalis confideratie

phyfiologica et pathologica. Lugd, Bat. 1784 8vo.
Gw) JoAcH. DIET. BRANDIs, Comm. de oleorum unguinofo

rn" natura, pag. 13. Gotting. 1784. 4to. Dit is eene
bekroonde prijsverhandeling,

K

ovER HET vET.

317

heeft, de kool en waterstof namelijk, bezit het ook

een bijzonder zuur (x), dat men het dierlyk vet
zuur (acidum febacicum) noemt, en het naaste bij
het azijnzuur fchijnt te komen.

$ 483. Afgescheiden uit het bloed, en in het
flijmweeffel afgezet, hangt het daar in bij drop
peltjes, zoo dat elk door de celletjes van dat vlies,
even als door zoo veele blaasjes, van de overige
is afgezonderd, bijna op dezelve wijze als het zoo •
genoemde glasachtige vocht van het oog in dier
gelijke celletjes vervat is.
S 484. Maar behalve dat heeft het vet tot ver

fchillende plaatsen van het ligchaam eene verfchil

lende betrekking.

Er zijn, vooreerst, deelen van hetzelve, wel
ker zeer zacht en teder flijmweeffel, in een ge
zond ligchaauI nooit met vet vervuld wordt, zoo
als, bij voorb., dat tusschen de oogleden, en dat

om de mannelijke roede gelegen is enz.
Op andere plaatfen is het vet niet altijd, maar
alleen in fommige gevallen verfpreid, gelijk in den
vetrok, en tusfchen de fpieren.

Eindelijk is het weder op anderen plaatsen altijd
voorhanden , en zo ik mij niet bedriege, binnen
Zee

' (x) JoAcH. JAC. RHADEs, De ferro fanguinis humani,
aliisque liquidis animaiium, Cap. 4. Gott. 1753. 4to. »

* D. H. KNAPE, (praef seCNERo,) De acido pinguedinis
animalis.

Gott. 1753. 4to.

LAUR. CRELL, Chemifches Journal, 1778, Part, I.

page

Ho2,
-
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zekere bepaalde holligheden besloten, en gefchikt
tot vastgestelde, bijzondere oogmerken. Hiertoe
zoude ik die vetklomp brengen, die in de basis

van het hart, als het ware gegoten is (y), en dat
vet, het welk den venusberg bij de vrouwelijke

fchamelheid uitmaakt, en die mij toeschijnt eene
bijzondere, en van alle kanten afgezonderde klomp

te wezen (z).

,

v

t

-

$ 485. Op verschillende plaatsen heeft het eene
verschillende dikte. Dat zich in de oogholte be
vindt, is min of meer vloeibaar, dat de nieren om

ringt, 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 affcheiding van het vet zelve is

men het oneens. w. HUNT ER meende, dat zulks
door bijzondere klieren gefchiedde. Anderen zijn van
gedachte, dat het alleen door de ijlder geworden wan

den der vaten (diapedefts) doorzweet. Het laatste ge
*

*

*

-

--

-"

-

VO e

* (y) Hier uit kan men zien, aan welke uitzonderingen de
uitspraak van FoURCRoy onderhevig is, als hij het vet eene
olieachtige zelfstandigheid noemt, welke aan de uiteinden
der flagaderen, en -zeer verre van het middenpunt der be
weging en warmte of gevormd, wordt , enz, Philofophie
Chimique, pag. - II2. . -

::(z) Nog duidelijker heb ik dit in het lijk van eene
meerkat (fimiae cynomolgi) dat aan de koude was bloot
gesteld » gezien, en daaruit de klomp geheel gaaf kunnen
uitpellen.

-- --

-
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voelen schijnt, behalve om andere redenen, ook daar
om waarschijnlijker, dat men somtijds vet heeft ge

zien op plaatsen, welke er gewoonlijk van ontbloot
zijn. Dit toch kan

ongedwongener uit eene slechte

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 diergelijk fmout ver

vult meestal de plaats van eenen uitgesneden bal.
Ook heeft het ligchaam fchier geene holligheden,

waarin men geene vet of spekgezwellen gevon
den heeft. -

Maar daarenboven behooren de klieren, waaraan
fommige beroemde mannen die afscheiding getracht
hebben toe te fchrijven, tot nog toe tot de mogelij

ke, en niet tot de wezenlijk bestaande dingen (a).
Wat er intusschen van zij, dit is zeker, dat de
afscheiding, zoo wel als de opslurping van het vet

zeer spoedig kan geschieden.

.

.

.. .

$ 488. Het gebruik van het vet is velerlei. Het
houdt de vaste deelen glibberig en bevordert der
zelver beweging.

Het verftompt de te groote ge
VOC

*
-

(a) De zonderlinge meening van HoME, omtrend den
oorsprong en het nut van het vet, dat hetzelve namelijk
in de dikke darm, vooral door het vermengen der gal,

zoude gevormd worden, en aan het ligchaam eene foort
van voedsel verschaft , vind men breedvoeriger in Philo,

foph. Tranfact. for 1813, pag. 146.
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voeligheid, weert de koude enz. - Eindelijk fpant

het ook de huid gelijkelijk, en brengt daar door

veel tot de uiterlijke schoonheid des ligchaams
toe. - Om niet eens van het nut van het vet dat

voor bijzondere deelen bestemd is te spreken, ge
lijk dit in het beenmerg plaats heeft.
Het eens afgefcheiden vet fchijnt tot de voe
ding naauwelijks iets toe te brengen (b). Daar
entegen beveelt zich door zijne vrij groote Waar

fchijnlijkheid het gevoelen van eenige nieuwere
natuurkundigen aan , die het vet, als het ware
voor eene bergplaats van de al te overvloedige wa
terftof houden, welke op geene andere wijze ligt
kan geloosd worden (c)
(b) Intusschen is het eene niet onwaarschijnlijke gissing
van P. LYoNET, dat de bloedelooze infecten voornamelijk
uit het overvloedig vet, dat zij bezitten, gevoed worden,

Tr. anatomique de la Chenille, qui ronge le bois de Saule,

pag. 428. 483. fqq. et Praef page XIII
(°) roURcRox, t. a. p.
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$ 489. Behalve de voedingsfappen en de afge
fcheidene ligchaamssappen, worden er nog onnutte

vochten uit het bloed afgescheiden, welke uitgeloosd
moeten worden.

Men noemt deze vochten door

gaans uitwerpfels van de tweede koking. Zij zijn
tweeërlei, 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.
$ 49o. De nieren (d) zijn twee ingewanden ,
welke van weerskanten tegen de bovenste ftreek

der lendenen, achter of buiten het buikvlies ge
1egen zijn. - Zij zijn platachtig van gedaante, doch
zij vertoonen, meer dan eenig ander ingewand
van het menfchelijk ligchaam, velerlei natuurfpe

'lingen, zoo in hare gedaante, als in getal (e). Zij
worden door een fmoutachtig vet ($ 485.) onder
fteund, en hangen voorts van de niervaten (f)
"

.

.

. .

(yafa

-

a’s -

ee-

e.. (d) AL, scHUMLANSKY, t. a, p.
(e) GER. DLAsII, Rerum monfiroforum

exempla. Achter
de Amsterdamsche uitgave in 1665, 12mo. van BELLINI, De

ftructura et ufu renum,

e

(f) EUSTACHII, Tab. I. - V. Deze platen behooren
tot : deszelfs klassiek werkje, De renibus, hetwelk uitgege

ven is met zijne overige Opufc. anatomic. Venet. 1564.
4to. Zie ook Tab. XII.
*

.

-

'g

-

/

-
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(vafa emulgentia renalia) af, welke zeer groot zijn,
naar mate van die deelen, waarin zij uitloopen.
$ 491. Deze ingewanden zijn in een, hun eigen,
zeer fraai met vaatjes, geteekend vlies befloten.

Ieder derzelven fchijnt voorts, voornamelijk in de
ligchamen van kinderen, uit acht of meer niertjes
zamengesteld te zijn, welke wederom, naar het

zeggen van FERRE 1 N1us, elk uit zeven tot acht
honderd vlezige ftralen bestaan, die hij de wit

achtige pijramiden noemde. ,,
$ 492. Wanneer men eene nier van haren bollen
rug, naar het hollen bekken toe, door snijdt, of
doorscheurt, vertoont zij tweeërleije zelfstandigheid,
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 ongekleurde
-

vaatjes (g), welke de pis affcheiden, het merg be
zit er wederom, die de pis afleiden en uitvoeren.

De gemelde afscheidingsvaatjes of buizen komen,
w

op de te voren (S471.) reeds beschrevene wijze,
uit
(*) c. w. EvseNHARDT, de Aructum renum ohfent- mi

eroseopicae. Berol. 1818. 4to.
- 's - v . .
(g). Deze affcheidingsvaten fchijnen FERREINIUs in de
war gebragt te hebben, toen hij ze voor eene nieuwe foort
*van vaten hield, welke hij zenuwachtige watervaten of

witgehtige buizen noemde, waaruit hij meende, dat in het

afgemeen, het parenchyma der ingewanden was zamengesteld,
en die hij beweerde, dat zoo fijn waren, dat de lengte
van die welke in elke nier van een mensch zijn, 1o,ooa
ellen, of vijf uren gaans groot zouden wezen.
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uit de in knopjes of bolletjes zaamgerolde flagadert

jes 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 ei
genaardigen kronkelenden loop, ligt van de aflei

dingsbuizen, of buizen van BELL IN1, te onder
kennen. Die genen echter, welke uit het bast
achtige in het mergachtige gedeelte terstond over
gaan, loopen in de laastgenoemde buizen uit 3 wel
ke wederom het grootste gedeelte van die mergach
tige zelfstandigheid uitmaken, en alzoo in weinige
buizen telkens zamenloopen, waarvan de uitmon

digende tepeltjes, die zich in het nierbekken bevine
ein
den, even als eene zeef doorbooren (h). *

$ 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 ver
der door de Belliniaanfche buizen van het merg af
gevoerd, eerst rin hunne trechters of kleine bekken

Ginfundibula) uit, die naderhand in een bekken
zamen vloeijen,

f

c -

2

*

.

$ 494. Het bekken gaat in de pisleiders over, het
welk vleezige, zeer gevoelige, van binnen met flijn

befineerde, en zeer rekbare, kanalen zijn. In den
mensch is hunne ruimte hier en daar ongelijk (i).
Zij
(h) EustaeHH, Tab. XI, fig. 1o.
(i) Zie NUCK, Adenographia f. 32. 34. 35-

5

L. M. A. cALDANI, in Saggi dell'acsad, di Padoval T II:
Page 2,
JA)
\- &
X 2
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Zij zijn in den achterften en onderften kant van de
blaas zoodanig ingehecht, dat zijn derzelver wanden
niet terstond doorbooren, maar nog tusfchen

de

vlezige en zenuwachtige rokken, welke daar ter
plaatfe ook eene grootere dikte hebben, een weinig

meerobenedenwaarts loopen, en dan eerst in de
holligheid der blaas zelve in eene fchuinfche rigting
uitkomen, waardoor de pis verhinderd wordt we
derom in de pisleiders te dringen, na dat zij eens

in de blaas is nedergedruppeld, veroºfmo

-

-

S 495. De pisblaas (k) zelve kan in een vol
wasfen mensch omtrent twee pond pis bevatten.

Derzelver grond gaat, bij eene vrucht, in het pis

vlies (urachus) over, en wordt met de achterste
zijde der blaas door het buikvlies 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 afge
fneden vezelbundels, welke zich in eene verfchil
lende rigting, bij den eenen in deze, bij den ande

, ren in gene , overkruifen , en de blaas omvat
ten (l). Men noemt deze vezels meestal de neder
drukkende fpier van de blaas, terwijl men daaren
tegen de kringvormige vezels, die den hals der

blaas ter naauwernood omgeven, en van een onze
ke •

* * *
--

-

---------

----

**

****

(k) Devenney,
I, - IV.
-

-

->--

Oeuvres anatomiques, Vol. II. Tab
- - - -- - -- -

-

(l) sanToRINI , 7. pofth. Xv.
-

*-*

*--

--
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keren oorsprong en gedaante zijn, de fluitspier der
blaas noemt,

"' -

,

-

Van den zenuwachtigen rok ontleent ook dit vlie
zig ingewand voornamelijk zijne sterkte. De inwen

dige eindelijk is rijk aan zeefachtige vliesjes (m),
en vooral aan den hals met veel slijm bedekt.

S 496. Nadat de pis in de blaas is ingebragt,
wordt zij langzamerhand door hare hoeveelheid
lastig, en dwingt ons ter ontlasting. Hiertoe is
de pisweg het uitvoeringskanaal. Dit deel is bij
de , verfchlllende geslachten verfchillend, en daar
om willen wij deszelfs beschrijving uitstellen, tot

dat wij over de werkingen, die tot de voorttee
ling behooren, zullen spreken.
(

S 497. Wij ledigen de blaas, door den tegenstand
die de stuitfpier biedt, te overwinnen.

Dit ge

fchiedt door middel van de nederdrukkende fpier

zelve, en voorts door de perfing der onderbuiks

ingewanden, en de hulp der ademhaling. Hierbij

komt nog bij den man de werking der versnellen
de spieren(acceleratores), die zelfs de aan den wor
tel van den pisweg overblijvende pisdruppeltjes,
uitperfen.

-

$ 498. Wat de eigenschap der pis aangaat, deze

is aan velerlei verschil onderhevig (n) ten opzigte
Van
-

-

(m) F. CALDANt, opusc. anat. Patav. 1803. pag. 4-4to
(n) HALLé, Sur les phenomenes, et les variations, Aue
prefente l'Urine, confiderée! dans l'etat de fanté in Mem.

de la foc. de Medicine, Vol. III. pag. 469. volg, 's
X 3

326

OVER DE PIS,

van jaren, weersgesteldheid, en vooral van korte
ren of langeren tijd, waarop zij geloosd wierd,
na dat wij eenigen fpijs of drank gebruikt heb

ben. Ook verfchilt zij naar gelang van de hoeda
nigheid des voedfels (o). Wanneer men echter de
pis van een gezond volwasfen mensch, welke ter
ftond na eenen gerusten flaap geloosd is, heeft,
dan is het een waterachtig vocht, van eene be
dompte lucht, en citroenkleurig, en waarin veler
hande ftoffen aanwezig zijn (p), die bij den eenen
of bij den anderen mensch zeer verfchillen. On
der deze bestanddeelen is voornamelijk vrij phos
phorzuur bemerkbaar, dat met velerlei andere be
ftanddeelen verbonden, phosphorzure foda, ammo- .

nia, en kalk oplevert. Voorts is er in de pis een
-

bij

(o) Deze bijzondere eigenfchappen van fommige spijzen
en dranken, openbaren zich zoo ras in de pis, terwijl in

tusschen het uit een ader gelaten bloed er geen spoor van
doet zien, zoodat daarom fommige Phijfiologen vermoed heb
ben, dat er behalve de bekende, nog andere geheime we
gen voor de pis zouden zijn, waar langs dezelve terstond
uit het darmkanaal naar de werktuigen der pisafscheiding gaan

kunnen. Zie deswegen A. H. L. wesTRUMB, Comment. (prae
mio. Regio ornat.) de phaenomenis , quae ad vias fic
dictas lotii clandestinas demonfirandas referuntur. Gett.
18o9. 4to.

En P. G. c. E. BARKHAUSEN, Disf: de viis clandestinis
arinae.

Berol. 182o.

8vo.

(?) F. stRoMEYER, theoret,

chemie,

T II. pag. 609,
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ze

bijzonder zuur, de zuursteen genaamd, hetwelk
alleen aan dezelven eigen, en in geen ander vocht
van het menfchelijk ligchaam gevonden is (q).
-

t

CD:
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de ligchaamswerkingen, wier be

handeling wij nu ten einde hebben gebragt, zijn

wel, over het geheelgenomen, aan beiderlei kun
ne gemeen, maar dit echter zoo, dat er in de wij
ze, waarop zij verrigt worden, nog al eenig ver

fchil plaats heeft (r). Van dit verschil willen wij de
VOOT

ik

(q) Behalve meer anderen kan men over de ontleding der
pis naflaan:
BERTHoLLET, in Mem. de l'ac. des fcienc. de Paris. A.
178o. pag. 1o

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,
FoURcRox, in Annales de Chimie , Tom. VI. pag
a
18o. en T. XVI. pag. 1 13,
C. FR. GAERTNER, Ohfervata quaedam circa urinae na

turam. Tubing. 1796. 4to,
(r) MICH. sEBIz, De differentla corporis virilis et mu
- Sº &
liebris. Argent. 1629. 4to. - - - - -

X4

-

F•
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voornaamste trekken opgeven, voor en al eer wij

tot de eigenlijk gezegde geslachtswerkingen over
gaan.

-

$ 5oo. Over het geheel heeft elke kunne haar
bijzonder uitzigt, dat zich, in den mensch na de
geboorte, altijd, min of meer duidelijk, te kennen
geeft. In jonger vruchten is dit verschil, zelfs in

de teeldeelen, ten minsten op het eerste gezigt,
moeijelijk te ontdekken; daar de kittelaar bij eene

vrouwelijke vrucht in evenredigheid zeer groot en
vooruitstekend (s), de balzak in eene mannelijke
bijna niet zigtbaar is (t).

$ 5o Is

-

F. THIERRY. E. Praeter genitalia fexus inter fe difcre
pant. Parif. 175o. 4to.

Dictionaire encycl. D'Tyerdun, Vol. XVIII. art. femme
et Vol. LXII. art. viril.

JAC. FID. ACKERMANN, De difcrimine fexuum praeter ge
mitalia. Mogunt. 1788. 8vo. En historia et ichnographia
infantis androgyni. Ien. 18o5. pag. 61. Fol.
AD. F NoLTE, Disf. fiftens momenta quaedam circa fexus
differentiam. Gotting. 1788. 8vo.
P. RoUssEL, fyfteme phyftque et moral de la femme. ed.
2. Paris 1803.
J. L. MoREAU DE LA SARTHE, histoire naturelle de la
Femme. Paris 18o2. III. Vol.

AUTENRIETH, in archiv fur die Pbyftol. T. III. pag. 3.fq.

(s) LANGGUTH, Embryo 3: menfium, qua faciem exter
zam. Viteb. 1751. 4to.
JAc. PARsoNs, in Philof. tranfact. Vol. XLVII. pag. 243.
MoRGAGN1 , De fedibus et caufts morborum , Ep.
XLVIII. 1o.

(*) Dit zag ik volkomen bevestigd in onvoldragen twee
-

- ,

lin

r

"ga
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$ 5or. Maar ook in de kindfche jaren loopt het

onderscheid van kunne, ten opzigte van het ge- .
heele 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 teërheid , en
poezeligheid, en eene in het algemeen kleinere

gestalte duidelijk genoeg dit verschil aan, zoodra
men dit alles maar met het forfche en gespierde
ligchaam van den jongen (u) vergelijkt.
$ 502. Maar behalve dat is de evenredigheid der
meest gelijke deelen in het vrouwelijke ligchaam
anders

lingen van onderscheiden geslacht van omtrent vier maan

den. Schoon deze uitstekend fraai, en naar hunnen ouder-,
dom gerekend, zeer volmaakt zijn, vertoonen zij echter
het verschil der teeldeelen niet, dan na een meer naauw

keurig onderzoek, en gelijken, wat het overige aangaat, ten
opzigte van hunne gedaante, gelaatstrekken, de breedte der
lendenen, enz. aan elkander, even als het eene eij het ander.

(u) Vergelijkt behalve de vier Bücher von menfchli
cher Proportion van onzen grooten ALB. DURER, Noremb.
1528. Fol. de afbeeldingen van een mannelijk en vrou
welijk ligchaam , welke buiten twijfel door den grooten

TITIAAN vervaardigd, en te vinden zijn in vesALII, Epito
me fuorum librorum de c. h. anatome. Baf 1542. fol.
Voorts drie, door den voortreffelijken kunstenaar LAIREssE
geteekend, bij BIDLoo, Tab. I• II. III.

En de platen van GIRARDET, in Cours complet d'anato
mit gravé par M. A. E. GAUTIER et explique par M. JADE
LOT. Nance I773, gr. fol,

-

X 5

*--*.
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anders als in het mannelijke. Bij de eerste is het
voorhoofd naar evenredigheid kleinder, de buik
en lendenen langer, de heupen breeder, hoezeer
in een fraai vrouwelijk ligchaam de breedte der

fchouders niet te boven gaande, de deijen in der
zelver loop naar de knieën meer gebogen.
- 5 593. Een gelijk onderscheid, als er hier in de
uiterlijke gedaante , des ligchaams plaats heeft,
vindt er ook plaats in de beenderen. De vrouwen

beenderen zijn over het algemeen, veel ligter, en
ronder, de lange beenderen voornamelijk fijnder be
fneden, dan bij den man, en de platte dunder;
om van het verschil van bijzondere beenderen, van
de naauwelijks vooruitstekende voorhoofdsboe
zems, van de meer elleptifche tandkassen , naau
were

borst, ruimer bekken

zoo wel, als van

het verschil van fleutelbeenderen, deijen enz. te

zwijgen (v).

x

$ 504. Wat de zachte ligchaamsdeelen aangaat,
is over het geheel het celwijs-weeffel bij de vrouw
losfer, en geeft ligter mede, waardoor het gedu

rende de zwangerschap beter kan worden uitge
ftrekt. De huid is zachter en door het , er onder
liggend vet, blanker en witter
«

"

-

. Het

*

*

(v) 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.
soEMMERING, tabulae fceleti feminei. Francf. 1796.

-

Fol.

Zoo als ook van het vrouwelijke in B. s. ALBINI, Tab,
fceleti. tab. I.

-
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Het hoofdhaar der vrowen 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 sterk gehaard, gelijk de bilnaad;
of kleinder in den omtrek, gelijk de schaamdeelen,
of alleen met zagt en zeer fijn dons bedekt, gelijk

de armen en beenen.

-

$ 505. Onder het verschil, dat er hier ten aan
zien van eenige bijzondere werkingen plaats heeft,
Imoeten wij gewag maken van den pols, die bij de
vrouwen in evenredigheid fneller is ($ 116.) van de
grootere hoeveelheid van bloed, welke er naar de
onderbuiksingewanden trekt; terwijl daarentegen de

longen kleinder zijn, de borst naauwer, en, voor
al het bovenste gedeelte, beweegbaarder is. Voorts -

is het tongbeen veel kleinder, de strot enger, en
de stem daardoor zoo zwaar niet , als bij den
IIl alle

$ 506. Wat de dierlijke werkingen aangaat; zoo
is, behalve dat de vrouwelijke teeldeelen meer ze
nuwen hebben, het geheele zenuwgestel bij de
vrouw veel aandoenlijker en vatbaarder voor ge- .
moedsaandoeningen. Hare fpierkracht is daarente
gen zwakker, en de fpieren zelve (wanneer men
de bilfpieren, de beide lendefpieren, de vierkante
1endespieren en eenige weinige andere uitzondert,)
maar evenredigheid minder.
f

$ 507. Ten aanzien van de natuurlijke werkingen,
merkt men bij deze kunne, bij eene kleinere maag,
-

- -

C€fle

-

•

-

--- -

- --

-
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eenen minderen eetlust op;(w)zij groeijen echterfpoe
diger op, en bereiken het tijdstip van tanden krij
gen, huwbaarheid, en vollen wasdom mede rasfer.
$ 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 on
derzoek van dit onderwerp is het eenigste, wat ons
nog ter behandeling overblijft.
-

>>>>

ZES - EN DERTIGSTE AFDEELING,

O v E R HET V O OR T TE E L IN G S WE R K
* V A N D EN MAN,

S 509,

Het vocht,

-

dat bij den man ter voort

teeling geschikt is, wordt in de twee ballen afgeschei

den, die van hunne zaadftrengen (door den zooge
naamden buikring of liever de peesachtige fpleet in

de buitenste schuinslopende buikspieren,) in den
balzak hangen, en behalve uit eene groote hoe
veelheid watervaten, voornamelijk uit drieërlei foort

van vaten bestaan. Het eerste is de zaadflagader,
die
-

(w) Van hier vind men onder de echte en ontwijfels
bare voorbeelden van langdurig vasten, die van de vrou
wen ; vergelijkt onder vele anderen, F. J.

voLTELEN ,

diatrib• memorab. /eptennis apofitiae historiam exhibens, L,
B, 1777. 8to.

*
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die men in evenredigheid van hare geringe dikte,
voor de langste flagader in het menfchelijk ligchaam
houdt, en het bloed meestal terstond uit den groo
ten flagader naar de ballen henen voert. - Het
tweede is de afleidings-, of afvoeringsbuis (ductus

deferens) welke, het zaad, dat uit het flagaderlijk
bloed is afgefcheiden naar de zaadblaasjes leidt. -

Ten laatste bevat deze streng eene geheele vlecht
aderen, welke men doorgaans de rankvormige ader

vlecht noemt, (plexus pampiniformis) en die het
bloed dat van de afscheiding overblijft, naar de hol

1e of naar de nierader te rug voert.
S 51o. Het is er echter ver af, dat de ballen al
tijd op deze wijze in den balzak besloten zijn, en
van dezen zaadftreng afhangen; daar zij, integen

deel, in eene nog onvoldragen mannelijke vrucht
eene geheel andere plaats innemen. De wijze waar
op zij dan geplaatst zijn, en de op elkander volgen

de veranderingen, welke de ballen in die plaatsing

ondergaan, heeft HALLE R (z) het eerste naauw
keurig nagevorscht; doch naderhand heeft men dit
alles op verschillende wijzen verklaard, terwijl men
het evenwel hier, in vele punten gansch niet eens

geworden is (y). Het zij mij dus vergund eene naar
-

i

»

J

- de

(*) HALLeR, Progr. De herniis congenitis, mede te vin
den
deel inderzijne
Oper.Opufc.
min. path.| |pag. | 311.| volg
| | van het derde
r

(y) c. J. H. LANGENBECK, commentatio de ftructura

peritonaei, testiculorum tunicis eorumque ex abdomine

fn fcrotum descenfu. Gotting 1817. Fol,

- V s'.
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de natuur zelve ontworpen fchets dezer verandes
ringen, zoo als ik dezelve in eene aanmerkelijke

reeks van mannelijke vruchten, die ik te dien ein
de ontleedde, voor mij heb , kortelijk mede te
deelen. -

-

$ 511. Bij bet openen dan van den beneden
buik eener onvoldragen vrucht ziet men in beide
de liezen, bij den zoogenaamden ring der fchuins
lopende fpieren, in het buikvlies zelf eene zeer

kleine opening (Plaat III. fig. 1. e. en fig. 2.) wel
ke benedenwaarts tot eenen doorgang of als 't wa
re tot een eng fteegje leidt, 't welk dezen ring
doorboort, en vervolgens in een bijzonder opge

blazen zakje (fig. 1. d.) uitloopt, hetwelk zich
tot buiten de buikholte naar

den kant van den

balzak uitstrekt, met celwijze vezels doorweven,
en gefchikt is om den bal naderhand op te vangen.
- $ 512. Vlak aan den achterften rand van deze

zelfde,in het buikvlies aanwezige opening, is een ander
verlengfel van het buikvlies, dat echter opwaarts
gaat, en in eene nog teedere vrucht zich grooten
deels flechts als eene langwerpige plooi vertoont,

(fig, 2.) van welks grondstuk eene 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

fs, zoo dat hij, op het eerste gezigt, het voorko
fhCI)

*

- -- ---

*

-

e

B. w. SEILER, obfervationes de testiculerum ex abdomine

in fcrotum defcenfu. Lipf, 1817,

- -

-

-

-

- ,

-
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men van eene bezie heeft, die op zijn steel zit, en,

genoegzaam even als de lever of de milt, vrij in de
" "* . *
buikholte schijnt te hangen.
$ 513. De vaten, welke naderhand de zaadstreng
moeten uitmaken, worden achter het buikvlies,

't welk in dat tijdstip zeer dun en doorschijnend is,
aldus gezien, dat de zaadslagader en zaadader (fig,
1. b. f) ter zijde van den ruggegraat benedenwaards,

en de afleidingsbuis (- c. g. --) binnenwaards,
naar den hals der pisblaas (- h. -) in een los

celwijs-weeffel, dat achter het buikvlies ligt,
voortlopen, terwijl zij eindelijk binnen de meer ge
melde plooi van het buikvlies, in den bal zich in
.
.
.
. .
planten. .

$ 514. Nu worden, tegen het midden der dragt
de ballen

langzamerhand benedenwaarts gedreven,

zoo dat zij den genoemden doorgang van het buik
vlies ($ 511.) meer en meer naderen, wanneer dan
te gelijk de genoemde plooi van het buikvlies met
het rolronde verlengfel ($512.) wordt zaamgevou-

wen, tot dat de bal, ten laatsten, voor de opening

van den doorgang komt te liggen.
-

*

**

*

:

-

S 515. Wanneer nu in eene rijpere vrucht de

tijd daar is, dat de bal zakken moet, wordt de,
tot nog toe naauwe opening, zoö zeer verwijd,
dat de bal zoo door dezelve, als door de spleet of
ring der buikspieren, die denzelven omvat, en ver

volgens door den geheelen doorgang voortglijden,

en zoo plotseling in het bobbelig of :pgeblazen
zakje, waarvan wij (S:511) gewag maakten, vallen
kan: en zoodra dit geschiedt is, wordt de meer
**

-

maals
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maals genoemde opening in het buikvlies zeer

naauw gesloten, en vergroeit zelfs in korten tijd
zoo zeer, dat er gewoonlijk reeds in de kindsheid,
geen spoor meer van overblijft.

-

$ 516. Zoo traag nu de bal, zoo lang hij nog in
de buikholte besloten 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

reeds door de
fpleet gegleden is, in de lies liggen vindt, terwijl
het mij slechts eens gebeurd is, in de buikholte

van het buikvlies, of, na dat hij

van eene tweelingsvrucht, waarvan ik de afbeel
ing hier bij voege, den regter bal op het oogenblik

waartenemen dat hij zeer vast midden in den door

gang hing, en in denzelven, als het ware, be
kneld was, (fig. 1. a.) en dus op het punt fcheen
te wezen om uit de buikholte in het zakje te val
len. Met den linker bal was dit reeds gebeurd,
*

is buiten den doorgang, en de ope
daar deze reeds
ning aan den kal van de buikholte ook -reeds
- *

maauw gesloten was (- e. -).
4 S 517. Deze merkwaardige doorgang
e

-

-

",

der ballen

uit de buikholte, door
de . lies, is wel aan geen vas
. . .
ten tijd verbonden, maar schijnt echter meest tegen
de laatste maand der dragt te gebeuren ; offchoon
'- - - -

-0

--

-

de ballen ook wel, en zulks niet eens zeldzaam,
bij pas geboren kinderen, of in de buikholte zel
e? of nog boven in de lies
worden.
------gevonden
------

-

nu!

-

-

- -

-

Want de bal moet,
nadat--hij
e S-- --

reeds uit
----

" •

de buikhol
-------- ---- * ***,

-

\
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te gekomen is, nog een nieuwen weg afleggen,

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, langza
merhand uit de buikholte in den balzak zakken,
wordt ons door herhaalde waarnemingen genoeg

zaam bevestigd: maar het opsporen der oorzaken en
krachten , waaraan men dien verwonderlijken togt
der ballen verschuldigd is, fchijnt gansch zoo ge

makkelijk niet. Ik ten minsten worde, van dag tot dag,
overtuigd, dat geene dier krachten,
dit nederdalen
waaraan men tot nu toe gemeenlijk
eers -" , ze
der ballen toeschreef, genoegzaam is om eene zoo

meer en meer

-

wonderbaare beweging, voornamelijk om het door
,

vallen der ballen door den meermaals genoemden
doorgang te verklaren. (Men fchreef deze beweging
doorgaans , of aan de werking der opschortende
fpier van de ballen toe, of aan die van het mid
denrif, of aan de enkele zamentrekkingskracht van
een met peesachtige vezels doorweven celwijs-weef
fel, dat aan het rolronde verlengfel van het buiks
vlies (S 512.) gehecht is, en waaraan men den
naam van het roer van HU NT E R (gubernaculum

Hunterianum) gegeven heeft. Ik voor mij ben in
tegendeel van gevoelen dat deze geheele werking,

meer dan eenige andere, wederom een allerduide
lijkst bewijs van een eigendommelijk of bijzonder
leven oplevert, naardien wij toch zonder een zoodanig

bijzonder hulpmiddel ons zelfs geen denkbeeld
vormen kunnen van eene zoo merkwaardige, en in
Y

allen
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allen opzigte eenige beweging; eene beweging,

die men in geenen deele, met eenige andere wer
*king der dierlijke huishouding vergelijken kan.
S 519. De bekleedfelen, waarin de ballen, na

dat zij dezen weg hebben afgelegd, besloten zijn;
kunnen gevoegelijk onderfcheiden worden in dat,
het welk beiden gemeen, en in anderen, waar van
elke bal in het bijzonder voorzien is.
Het eerste is de balzak, welke uit een dunne huid

bestaat, waar onder eene kleine laag vet 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 neder; dan weder
is hij gefpannen, en zeer fterk gerimpeld, hetwelk

vooral bij de werking der teeldrift, en der koude
plaats grijpt (a).
$ 52o. Van de rokken, die elke bal voor zich in
't bijzonder bezit, volgt de (tunica dartos) onmid
delijk op den balzak. Deze rok bezit eene bijzonder
fterke zamentrekkingskracht, welke voortreffelijke
-

-

man -

(a) Dat de balzak daarin ook van de algemeene bekleed
felen van het ligchaam aanmerkelijk verschilt, zegt men,
omdat men nimmer gezien

heeft dat

hoezeer dezelve

door gangraena vernietigd was, hij echter naderhand her
fteld is, welke hervoortbrenging, zoo als men die noemt,

vele naauwkeurige schrijvers als zeer onvolkomen ja zelfs
als vermoedelijk hebben opgegeven, vergelijkt STALP. v. D.

wiel. Cent. I. pag. 364. QUIroT. in Mem. de l'Acad, de
-Chir.

Tom. IV." Pag- 97- :

Ar

g
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mannen, zoo als w1N slow en HALLE R verleid

heeft om denzelven den aard en krachten der fpie
ren toe te kennen, hoewel zonder grond.

$ 521. Hierop volgen drieërlei fchederokken (tu

nicae vaginales) welke Neu BAU ER (b) het eerst
naauwkeurig onderzocht, en onderscheiden heeft,

en welke van den vorigen rok door eene groote hoe
veelheid van zacht celwijs weeffel zijn afgescheiden.

De buitenste dezer rokken is aan den bal, en
zaadstreng gemeen, en met dezelve verëenigen

zich eenige verspreide vleeschbundels van den
fchortfpier.

Vervolgens hebben de zaadstreng, en de bal zel

ven ieder nog een eigen rok, welke laatste meestal
met zijn onderst gedeelte, aan den eersten gemeenen
rok is vastgehecht, en van binnen, omtrent even

als het hartezakje, door een weekmakend vocht
besproeid wordt.
-

$ 522. De oorsprong dezer rokken, waar over
men zoo onderscheiden gedacht heeft, is, zo mij
dunkt, gemakkelijk uit datgene te verklaren, wat

ik over het nederdalen der ballen gezegd heb.

De eerste of gemeene rok namelijk, ontstaat uit

dat opgeblazen zakje, of nederdalend verlengfel van
het buikvlies, waarvan ik ($ 511-3 gewag heb
gemaakt.

-

* *

*

Die,

-

e

--

*

* *

-

*

-

--

, k

«,

* *

ethnisch

(b) NEUBAUER, De tunicis vaginalibus teflis
-

-

fpermatici.

-

-

*

w-

-

Giesf: 1767. 4to.

F. L. EIcHHoRN, de hydrocele. Gott. 1809.
Y 2

** *

2 -

v

§

-

--

-

,

*
* ** *

-.
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Dle, welke de bal alleen omgeeft uit dat verleng
fel van het buikvlies, dat van het rolronde verleng

fel (S 512.) opwaarts gaat, en den bal van zijn'
eersten oorsprong af, omkleedt.
En die, eindelijk, welke tot de zaadftreng be
hoort uit de door ons ook reeds genoemde vouw,
en uit het korte rolronde verlengfel, waarin die'
vouw uitloopt, voor dat zij den bal omvat.

$ 523. Aan den bal zelven (c) is de witachtige
rok (tunica albuginea) even als de bast aan eenen

boom, vast gegroeid.

Tusschen de verdubbeling

van dezen rok met den inwendigen fchederok drin
gen de vaten in het binnenfte, brijachtige gedeelte
van den bal door (d), bestaande geheel en al uit

bloedvoerende en afscheidende vaatjes (e), die de
Iengte van eene fpan (f) halen, en in korrelige

kwabbetjes zamengerold zijn. De laatste voeren het
afgefcheiden zaad, door het vatennet van HAL
L ER (g), en de uitvoerende vaten van DE
G R AA F
\,

(*) AL.

MoNRo, Fil. De teftibus et de femine in variis

animalibus. Edinb. 1755. 8vo.
(d) B. s. ALBINI, Annot, acad. Lib. II. Tab. VII. fig.
1. 2. 3.

* (e) GREw, Mufeum Regalis focietatis, pag. 7.
(f) söMMERING , is het gelukt, zoo wel alle de vaten,
die den bal uitmaken, als het geheele hoofd van den bijbal
(epididymis) zeer goed met kwik op te vullen: Ueber die
korperl. verfch. des Negers vom Europäer, pag. 38.

(g) HALLER, De viis feminis in Philof. Tranfact. No.
494- fig. 1. g, g
-+-- D
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-

o RAAF (h), naar de toppen der kegels van den
bijbal.

-

-

-

-

-

$ 524. De bijbal namelijk (epididymis) of op

pertweeling, welke tegen de zijde van den bal aan
ligt bestaat uit een eenig vat, dat wel go voet lang
is, en aan den eenen kant, welke men het hoofd

noemt, in 2o knobbeltjes of kogeltjes, of daarom
trent verdeeld is (i), terwijl hij aan de andere, en
onderfte zijde, welke men den staart noemt, lang

zamerhand in dikte toeneemt (k), en in het aflei
dingsvat (vas deferens) overgaat."
-- $ 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 (l .

-

-

S 526. De zaadblaasjes zelven zitten tegen de
achterfte en onderste zijde van de waterblaas, rond

om in eene groote hoeveelheid vet. Zij doen zich,
in

4

*

.*

.

-

-

v

(h) De cRAAF, De virorum generationi infervientibus,
Tab, IV, fig. 1, 2.

.

* . *

*

*

. *

er

(i) AL. MoNRo, (de Zoon) obfervations anatomical et
phyftological, Tab. I. E. E. E. F. G. H. Edinb. 1758. 8vo.

(*) B. s. ALBINI, Annot. acad. Lib. II. Tab. III. fig. 1.
(l) F, s. ALBINUs, ', c. Lib. IV. Tab. III. fig. 1. 2. 3
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in het algemeen, als twee kleine darmtjes voor,
die, Op velerlei wijze, gebogen en door de menig
te van derzelver biinde verlengfels een getakt voor

komen hebben (m).

-

-

Deze blaasjes hebben twee rokken, genoegzaam

aan die gelijk, welke wij aan de galblaas hebben
toegekend. De eene namelijk is steviger, en van

die foort, die men gewoonlijk zenuwachtige noemt.
De andere of inwendige rok is dunner, en vol met
celletjes en kuiltjes, en hier en daar vooruitsteken
de 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,
deelen wordt, van de huwbare jaaren af, het man
nelijke zaad in eene kleine hoeveelheid en langzaam
afgescheiden, en bewaart. Het is een geheel ei

genaardig en allerbelangrijkst vocht, dat eene melk
witte naar het geele trekkende kleur (n), eene ge
heel bijzondere reuk, en slijmerige taaiheid heeft.
- DeS

(m) Zie de afbeeldingen, dis de GRAEF, HALLER, al
BINUs en MoNRo, t. a. p. vooral F. CALDANI, in opufc.

anat, pag. 12. van deze deelen gegeven hebben.
(n) Wij verwonderen ons dat het verdichtfel van
HERonoTUs, omtrend het zwarte zaad der Aethiopiers, in
den beginne door ARISTOTELEs wederlegd, in latere tijden

in LR caT, DE PAUw, wAGLER enz., aanhangers gevonden
heeft.

-

*
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. . .

Deszelfs foortelijke zwaarte is zeer groot, en over
treft die van alle andere afgescheidene vochten (o).

$ 528. Behalve dit heeft het zaad dit bijzonders,
dat het, zoo als in den jaare 1677. door LUD,

HAM (p) een Dantziger, het eerst waargenomen
is, een oneindig getal zaaddiertjes bevat, van die
foort , welke men in/ufte - diertjes noemt (4), en

die in onderscheiden dieren eene verschillende figuur
hebben. Bij den mensch zijn zij eirond, en van
kleine staartjes voorzien (r). Intusfchen zijn zij,
zoo als men zegt, alleen in gezond en vruchtbaar
zaad aanwezig, zoo dat zij eenigermate een bijko
mend kenmerk van de rijpheid en vruchtbaarheid
van dit vocht fchijnen op te leveren. Ik zegge een

bijkomend kenmerk, daar zij toch voor het overi
ge niets van het vruchtbaarmakend beginfel bevat
ten, en nog veel minder voor de kiemen van den

aanstaanden mensch moeten

gehouden worden. Dit

zal, zoo als ik ten minste hoop, na zoo vele rede
-

-

- nC
-- -

- --

(o) FR. BENJ. osIANDER, zegt dat het bij zekere om
ftandigheden pas uitgeworpen zaad , phosphoriesch licht
geeft: de caufa infertionis placentae in uteri orificium, pag.
I6.

Gotting. 1792, 4te.

-

-

-

,

(p) FR. scHRADER, De microfcopiorum ufu in naturae
fc. et anatome, pag. 34. Gotting, 1681. 8vo. . . .
(?) Handhuch der Naturgefchichte, pag. 506. edit. X.
Tab, I. of I 3-

•

•' .

::

(r) Vergelijk w. FR. v. GIEIcHEN, Ueher die Saamen
und infufionsthierchen, Tab. I. fig. 1. Norimb, 1778. 4rz.
Y 4
-

-
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neringen (s) en waarnemingen dien aangaande geen
nader betoog meer behoeven.

s

$ 529. Dit, ter voortteeling bestemde, vocht,
langzamerhand in de hier boven beschreven blaasr

jes, 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 (t).
$ 530

-

(s) Ziet vooral wat spALLANzANI hier over heeft, zoo

in zijne Opuscoli di fifica animale e vegetabile, Vol. II.
Mutin. 1776. 8vo. Als in Disfertationi etc. Vol. II. Ibid.

1780. 8vo.

-

(t) Het wonderfpreukig gevoelen, dat reeds voorlang door
fommige opgeworpen is, en volgens welk het zaad, niet
uit de zaadblaasjes, maar uit de afleidingsbuizen zelve zou

de geloosd worden, terwijl het vocht, dat in die zaad
blaasjes bevat is, geen waar zaadvocht, maar van een ge
heel anderen aard zoude zijn, en in, aan deze deelen bij
zonder 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. chAPTAL, Journ. de phyfigue, pag.
1o1.

Fevr. 1787.

*

Het is daarentegen wederom wederlegd door sóMMERING,
in Med. Biblioth. (voN BLUMENBACH) Vol. III. pag. 87.

Voegt hierbij de opmerkelijke voorbeelden van mannen,

en van andere mannelijke zoogdieren met zaadblaasjes
VOOT
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$ 530. Want even als de ballen met de vaat
ftrengen, waaraan zij hangen, eene groote menig
te van watervaten hebben, welke uit dezelve een,

eenigermate zaadachtig, vocht opslurpen, 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.

$ 531. Intusfchen twijfel ik er zeer aan, of er,
in een gezond mensch, ooit waar zaad uit de zaad

blaasjes wordt opgeflurpt, maar nog meer of dit
zaad onmiddelijk naar de naburige bloedaderen ge
voerd wordt, zoo als men zitlks wel eens beweerd

heeft. En nog twijfelachtiger
mij het gevoelen voor, als of
zaadopflurping, voorondersteld
re, de ontijdige teeldrift zoude

dan dit alles komt
door zoodanig eene
dat zij aanwezig wa
verhinderd worden;

daar zij integendeel blijkbaar de oorzaak is van eene
ontembare en bijna razende teeldrift, gelijk wij
zullen zien kunnen, wanneer wij de verfchijnfelen,

die zich bij dieren voordoen, welke een bepaalden
bronstijd hebben, met de ligchaamsgesteldheid van
gefnedenen vergelijken.
$ 532. Veel waarschijnlijker is het dat de mensch,
-

-

ten

-

voorzien, die na eene volkomene castratie, evenwel nog
een tot voortteeling geschikt zaad geloosd hebben.'
Ziet, behalve anderen, EL IoTsoN, in zijne engelfche

vertaling dezer Grondbeginfelen, pag. 329. ed. III. 18ae,
Y 5

-

-
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ten dien einde, een geheel ander voorregt, het
welk behalve hem, geen ander dier, zoo veel ik
weet, eigen is, heeft verkregen, namelijk de zaad
ontlasting bij nacht (v), welke ik in zoo verre tot

de natuurlijke ontlastingen van een gezond man
brenge, als hij er in eene mindere of meerdere ma
te, naar gelang van zijn temperament en ligchaams

gesteltenis aan onderhevig is, en daar door van een
lastigen en anderzins ligt dringenden overvloed van
zaad ontheven wordt (w).
- -- 3
$ 533. Het zaad wordt nimmer zuiver geloosd,
maar altijd vermengd met het vocht uit de klierach
tige 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

-

-

2,

(v) chr. Rup. JAENisch, De pollutione nocturna. Got
ting. 1795. 4to.
" A. G. RICHTER, fpicukle therapie. Vol. IV. p. 652.
c. w. HUFELAND, in Abhandl. der Konigl. Academie

der Wisfenfch. in Berlin 1819. pag. 176.

(w) Ik erken gaarne, dat woeste volken van een phleg
matiek gestel, en die zich in het wild vermengen, die
ontlasting niet behoeven, maar ben integendeel van gedach
te, dat men dezelve als eene geschikte natuurlijke verligting
moet aanmerken, bij eenen jongen, ongehuwden bloedrij

ken, volsappigen man, wiens verbeelding levendig, wiens
Ievenswijze eenigzins overdadig is, maar die, met dat al,
eene zeer volkomeuè-

betrekkelijke
-

--

gezondheid geniet. *
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Het is geplaatst tusfchenden fponsbol van den pis
weg, en de zaadblaasjes, en draagt gemeenlijk den'

naam van klierachtig ligchaam of voorstaander (pro
fata, corpus glandulo/um). De ontlastinsbuizen van

dit vocht zijn nog niet regt bekend, misschien heb
ben zij eenige gemeenschap met den boezem van
den zaadzak, waarvan de opening in den pisweg
zelven, tusfchen de poriën der zaadblaasjes (S535.),

te vinden is Ka). -

-

-

S 534. De pisweg of pisbuis is bij het mannelijk
geslacht ter ontlasting van drieërlei vocht gefchikt,

te weten van de pis, van het zaadvocht, en van
het vocht der proftata, en is met een flijm befmeerd,

dat uit talrijke groeven, welke langs zijn binnenste
oppervlakte verfpreid zijn (y), voortkomt.

Hij is

door een fponsachtig weeffel omgeven, waarop twee
diergelijke, nevens malkander geplaatste, doch veel
vaster en dikker ligchamen rusten (z), die men de
fpons
-

(x) MORGAGNI, Adverfaria anatom, IV. fig. 1, 2.

(y) Jo. LADMIRAL , Effigies penis humani. Lugd. Bat.
- 174 I•

470-

-

(2) Ruysen, Obferv. anatom, chirurg, centur, pag. 99,
fig. 75-82.
.
En deszelfs Epist. problem. XV, fig. 2. 4 6. 7.

. . . .

J. H. THAUT, de virgae virilis ftatu fano et morbofs
Wirceb, 28o8. 4. fig. 1.
Dit waarlijk cel of sponsachtig maakfel der
-

-

sponsach

tige ligchaamen der mannelijke roede, is onlangs met de
bloedvaten, waaraan zij rijk zijn, minder verward, overeen

komstig met de natuur zeer duidelijk aangetoond door
RoME, Philof. Tranfaā, 182o. Vol. H. pag. 180. -
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fponsachtige ligchamen noemt, en die het grootste
gedeelte van het mannelijk teellid uitmaken, waar
van het uiterste einde, het welk een verlengfel van

eerstgemeld sponsachtig weeffel is, het roede
hoofd (glans) genaamd wordt. Het mannelijke lid
het

is, over het geheel genomen, door een teder, van

vet ontbloot en zeer ligt medegevend vel bedekt,
dat aan de kroon van het roedehoofd de voorhuid

begint te vormen, en over hetzelve even zoo be
weegbaar is als de oogleden over den oogbol. De
binnenste verdubbeling van de voorhuid wordt,
onder een ander voorkomen, over het roedehoofd

teruggebogen (omtrend zoo als de albuginea van het
oog) en is aan de kroon met vele kliertjes, welke
men Lettriaanfche kliertjes (a) noemt, en die men
met de Meiboomfche van de oogleden eenigermate

vergelijken kan, bezet, waaruit een zeer bijzonder
fmeer wordt uitgestort (h).
$535

-

(a) MoRGAGNI, Adverf. anat. I. Tab. IV. fig. 4. i. k.
(b) Het is eene algemeen bekende zaak, dat dit fmeer bij

jongelingen, vooral wanneer zij verhit zijn, ligt wordt op
gehoopt, een kaasagtig zetsel vormt, en door zijne fcherp
te prikkelt. De inwoners van warme landen, zijn echter
wel het meest aan dat ongemak onderhevig, en de voor.
naamste nuttigheid der befnijdenis schijnt, dus daarin gelegen

te zijn, dat daar door zulk eene lastige ophooping wordt

voorgekomen.

Daarom laten dan ook de Christen bewo.

ners van de Cambia zich fomtijds besnijden, en de daar ie

vende onbesneden Europeërs worden van dit ongemak dik
wijls gekWeld. Ook heeft de herstelder der Heelkunst in
de

VAN DEN MAN. .

.
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$ 535. Het op deze wijze zamengesteld mannelijk
teellid is voor oprigting vatbaar, namelijk een op
zwellen en ftijf worden, het welk door eenen zeer
sterk vermeerderden en versnelden toevloed van

bloed in deszelfs fponsachtige ligchamen, wordt
te weeg gebragt (c), en waartoe een of ander lig

chamelijke of geestige prikkeling de opwekkende
oorzaak is.

In deze oprigting verandert de stand

der roede, die vervolgens, als het overtollig bloed

is weggevloeid, weder flap nederhangt (d).
$ 536. Wanneer de roede dus flap nederhangt,

is zij, bij haar begin aan den hals der blaas, ver

wonderlijk gebogen (e), en deze hare rigting is voor
de

de veertiende eeuw G U1 DE cHAU Li A c, reeds toen ge
zegd, dat de besnijdenis ook anderen, behalve de Jooden

en Saracenen van dienst kon wezen, ,,om dat er dan,” zod
als hij zegt, , geene onreinheden aan den wortel van den

, eikel verzameld worden, en dien verhitten.” Chir. Tr,
VI. Doctr. II. pag. 111.
(c) TH, G. A RoosE, phyftologifche Unterfuchungen ,
u.

Brunsv. 1796. p. 17.
(d): Er is een merkwaardig

-

-

**

verschijnsel, het welk, uit
hoofde van het licht, dat het over deze geheele werking
fchijnt te zullen verspreiden, onze aandacht ten hoogsten
der roede in vermoorden,

verdient, namelijk de oprigting

voornamelijk echter in geworgden. Vergelijk hier, behalve
de bijeengeraapte rommelzoo van GARMANNUs, De mira
culis mortuorum , Lib. XI. pag. 7. feq. MORGAGNI, De

fedibus et causfis morborum, XIX. 19 feq.
(e) cAMPERI, Demonftrat. anatom. pathol. Lib, II. Tab.
III. fig.

I•
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de ontlasting der pis aller geschiktst, doch in het
geheel niet (f) voor die van het teelvocht, daar
het begin van den pisweg dan in een fcherpe 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
tegelijk met de pis wordt uitgeloosd. De voor

naamste nuttigheid van dit vocht bestaat echter daar
in, dat het te gelijk met het zaad geloosd wordt,
en door zijne eiwitachtige glibberigheid het taaije
zaad gefchikter maakt ter loozing.
S 538. De zaadfchieting 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 den weg afgefneden, en voor het zaad
open gezet wordt: vervolgens door eene eenigzins
krampachtige zamentrekking der zaadblaasjes, door

stuiptrekkingen van den optrekkenden aars-spier(g),
(levater ani), en van de pisversnellende fpieren

of watervoortdrijvers (acceleratores urinae), en door
eene

= e--------- - - - - - - -

- - -- -

(f) G. BEUDT, De fabrica et ufu vifcerum uropoieti
corum. Lugd. Bat. 1744. 4to. - Mede te vinden in HAL
LERI, Collect. disf. amat. Tom III. Tab. III.

(s) easeus in MENDINUN, pag. 19o et 316.

§si1

van Den Mas.

eene algemeene, korte, niet zeer hevige, maar als
het ware epileptische en de krachten uitputtende (h)
fchudding van het geheele zenuwgestel.
-

=-»ees-

l

-

ZEVEN EN DERTIGSTE AFDEELING,

6 VER DE G E S LA C H T S WE R KING EN VAN DE
V R OUW

$ 539.

Gelijk

1 N

HET

GE ME EN,

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 deelen
vertoonen zij echter een zeer gelijk maakfel, Zoo
komt de kitteiaar, welke onder de fchamelheid,

tusfehen de bevenfte vereniging der lippen ver
fcholen zit, in meer dan een opzigt met de man

nelijke roede overeen, behalve dat hij van den pis
weg afgescheiden, dus ondoorboord, en wanneer
hij wel is gevormd, zeer klein is. Somtijds toch
behoud hij, volgens het verhaal der fchrijvers ,

ook in volwassen voorwerpen de grootte, welke

hij
*

(h) Waarom dan ook reeds zeNo, de vader der stoi
cijnfche wijsbegeerte, het verlies van het zaad, eenen roof
van een gedeelte der ziel genoemd heeft,

-
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hij bij vrouwelijke vruchten heeft ($ 5oo.), welk

lelijk gebrek aan de meeste fabeltjes van manwij
ven zijnen oorsprong schijnt gegeven te hebben (i).

Voor het overige heeft dit kleine deel ook zijne
holle ligchamen, is voor oprigting vatbaar, met

eene voorhüid overdekt, en levert een fmout op,

het welk met dat van L1 TT RE ($ 525.) veel
overeenbomst heeft (k):
S 540, Van den kittelaar dalen de kleine lippen

of watervleugels nederwaarts . en ook deze kunnen
foms buitengemeen groot zijn (l), het welk ook
al

(i) HAL, R, in Commentar. foc. fcient. Gotting.
i.

Vol.

pag. 12

En uit de lateren D. CLARKE bij E. HoME, in Philofd
ph. Tranfact. 1799. pag. 163.
(k) Daar ook dit fmout, in warme landen, even als
bij de mannen kan opgehoopt worden, en aan scherpte
onderhevig is; heeft zulks gelegenheid gegeven tot het be

fnijden der meisjes, dat in zeer vele strekén van Afrika

en Afia zeer gemeen is.

-

-

geeft in zijne Befchreib. von Arabien
de afbeelding van de schaamdeelen van een, zoodanig be
fheden, Arabiesch meisje van 18 jaren, zijnde deze af
beelding naar het leven geteekend, waartoe hij eene zeer
CARsT. NIEBUHR,

zeldzame gelegenheid gehad heeft. Zie ook oslANDER,
Denkwiirdigkeiten fur die Heilkunde, etc. Vol. II. Tab.
VI. fig. I.

(l) Ja soms hebben er natuurfpelingen ten opzigte van
haar getal plaats. NEUBAUER, De triplici Nympharum or
dines Jenae 2774. 4to,

-

*

van

*
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al tot fabelachtige vertellingen aanleiding gegeven
heeft (m). Zij zijn even als de kittelaar , ten
hoogsten gevoelig; en het fchijnt dat zij de straal van
de pis eenigzins eene rigting geven, daar de opening
van den pisweg met tepelvormige

plooitjes als het

ware omgeven (n), die bij de vrouwen zeer kort is,
op derzelver bodem verborgen ligt,
$ 541. Onder die opening ligt onmiddelijk de in
gang der fchede , welke met velerlei flijmgroeven
-

omgeven is, waartoe onder anderen, de pisweg
k-

fleu

i

f
e

(m) Te weten aangaande het zoogenaamde voorschoot
der Hottentotsche vrouwen. Intusschen heeft een Genees
kundig ooggetuige w. TEN RHYNE, dit verschijnsel reeds
tot de buitengewoon groote watervleugels te huis gebragt,

De promontorio bon. fpei, pag. 33 - Breeder heb ik er
over gehandeld in mijn werk Over de aangeboren verfchei
denheid. enz. pag. 242. derde uitg,

STELLER, verhaalt iets diergelijks van de Kamfchatdaal
fche vrouwen, Befchreib. v. d. Lande Kamfchatka, pag.
3OO.

.

--

-

--

-

-

(n) In zeer gave voorwerpen is de opening met haartjes

bezet, zoo als ik hier voor mij zie in de teeldeelen van
eene stokoude vrouw, welke zich zoo door een onge

fchonden maagdenvlies, als door het - volkomenst , en als
het ware geheel afgewerkt maakfel der overige fchaam

, deelen, doen opmerken. Ik bewaar zulks in mijne ont
leedkundige verzamelingen, en een afbeeldfel daarvan heeft
mijn bijzondere vriend en amptgenoot oSIANDER, gegeven,
t. a. p. Tab. W. .
- - -

-

Z

-

- --

- -

*
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ovER DE GESLACHswERKINGEN

fleuven van DE GRAAF (o), en die verkeerdelijk
dus genaamde monden der voorstaanders van c.
» ART HoL1NUs (p) behooren, en met welker
vette flijm deze fchaamdeelen besmeerd worden (q).

$ 542. Voor den ingang der fchede is het maag

devlies (r) gefpannen, het welk meestal eene ring
vormige gedaante heeft, en aan geene dier-foort
buiten den mensch, in zulk eene gedaante en zoo
geplaatst, voor zoo veel, ik weet, eigen is G>
Uit de lappen van het verscheurd maagdenvlies
ontstaan de vleeschheuveltjes (carunculae myrtifor
mes) welker getal onbepaald is, en welke een zeker

teken zijn van den verloren maagdom.
S 543. Vervolgens loopt de fchede opwaarts tus
fchen de pisblaas , en den aartsdarm.

Zij

bestaat

uit een dik op een gepakt, en zeer vaatrijk celwijs
weeffel, is aan de onderste zijde omgeven door den

fluitfpier (t), (conftrictor cunni) en inwendig met
een'
„

(e) Jo. JAc. HUBERI, Icones uteri, onder die van HALLER,
Fafc. I. Tab. II. fig. 1. g.
-

(p) Bij denzelfden t. a. p. fig. 1 b. b. fig. 5. d. .
(2), Hier onder moet men ook twee gaatjes schikken,
welke. Jo. DRYANDRUs dikwijls aan het eind der fchede,

bij levende vrouwspersonen heeft waargenomen.
Nic. MAssAE, Epist. medicinal. Tab. I pag. 123. b.
(r) Jo. GUL. ToLBERG, De varietate hymenan. Hal.
1791- 4+0

osIANDER, 1. c. Tab. I-VII. •

(*). Handbuch der vergleich. anatomie. , pag. 472.
Omtrend eenige daarmede evereenkomende deelen in het
VTOUI
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een zeer zachten rok bekleed, welke twee kolom

men van zeer fraaije plooijen (u) heeft, die in eene
voorste en achterfte (y) onderscheiden worden. Uit

deze plooijen druipt een flijmerig vocht, het welk
de fcheede befmeert.

-

$ 544. Op den bovensten rand der fchede rust de
baarmoeder, welke aan wederzijde van hare breede

banden afhangt. Derzelver rolronde hals (w) welke
door de schede omvat is, wordt door een naauw
kanaal doorboort, het welk mede, even als de fche*
de, van plooijen voorzien is, die men den boom

des levens noemt.

Beide de monden van dezen

hals, voornamelijk echter de bovenste, of inwendi

ge, zijn meestal met een taai slijm bezet.
$ 545. De zelfstandigheid, waaruit de baarmoe
der bestaat is zeer bijzonder.

Het is een eigenaar

dig zeer dik, vast weeffel (x), (parenchyma) het
welk met een groot getal bloedvaten, waarvan de
-

**-* :

ader

-

- ----------

vrouwelijke ligchaam van sommige dieren , zie men

DU

vERNoy, in Mem. prefentes. ect. cl. phys. Tab. II, p. 89.
(t) EUSTACHII, Tab. XIV. fig. 1. X, X.

-

- - - -- - sANTNRINI, Tab. pofth. XVII. J. J.
(u) HUBER, De vaginae finuctura raga/a, nec non de

hymeme. Gotting: 1742. 4to.

1

e- &

(v) HALLERI, Icon, anat. Fafc. II. Tab VI. fig. 1. 2. »
(w) RoEDERER, Icones utert humani, Tab. VII, fig. 2:
3, 4, T.

* **

.

. . ..

-

. -

-

(x) Jo. GoTTL. weissE, (praef g. RUD, BoëHMER,) De
fructura uteri non mufculefa, fed-cellulofo-vasculofa.
J. G. wALTER, was ist Geburtshûlfe ? Berl, 1818, p. 54
• , .

Z 2
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aderlijke geen klapvliezen hebben, doorweven is,
welke met verwonderlijke flangsgewijze kronkels:
zich overal verfpreiden (y). Voorts bezit de baar

moeder ook watervaten (z), en heeft ontelbaar veel
zenuwen (a), door welker middel zij met de meeste
ligchaamsdeelen in dat verwonderlijk verband staat.
$ 546. Van buiten is de baarmoeder door het

buiksvlies bedekt; van binnen is hare kleine holte,
vooral op den grond of bodem, met een zacht en
zeer fijn ºfponsachtig vlies overtogen, 't welk fom
migen (b) meenen, dat uit ongekleurde flagaderlijke
($ 92.), anderen (c) uit opflurpende water-vaatjes
beftaat.

$ 547. Wat het spierachtig weefsel betreft, het
welk fommigen aan de baarmoeder hebben toege
kend (d), doch door anderen ontkend is (e), daar
om

(y) wALTER, De morbis peritonaei, Tab. I. II.
(z) MascAGNI, Tab. XIV.

(a) wALTER, Tab. nerv. thor. et abdom. Tab. I.

J. F. osLANDER, commentatio , (praemio regio ornata)
qua edisferitur uterum nervos habere. Gott. 1808. 4to.
(b) FERREIN, in Mem. de l'acad. des fe, de Paris. A
I741, pag. 375.

-

-

(c) MAscAGNI, 1. c. p. 4.

-

(d) sUE, in Mém. préfentès, Vol. V. L. cAL zo, in
atti, dell' Acad. di. Padova. T, III.

--(e) Ziet, na den grooten MAscAGNE, sº
wALTHER, iu Betracht über die Geburtstheile des Weibl.
Gefchl, pag. 25. feq.
CHR• H• RIBKE, Uber die ftructur der Gebährmutter.
-

gearl. 1793. 8vo.,

-

-

.
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omtrend staat het mij vrij aantemerken, dat het mij

ten minsten nog niet heeft mogen gebeuren iets,
dat naar ware fpiervezelen geleek in eene baarmoe
der zoo wel 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 verdedigers van het
fpierachtig weeffel der baarmoeder zullen moeten

toegeven, dat de vezels, welke zij voor spiervezels
houden, voorzeker, ten opzigte van hare hoeda
vnigheden, van alle andere, in het menfchelijk lig
chaam aanwezige vezels, grootelijks verschillen,

vooral ook daar zij zelfs aangaande de zenuwen met
de baarmoeder tot heden verschillen, zonder welke

evenwel geene ware spier denkbaar is. (S 308.) In
tegendeel worde ik dagelijks meer en meer over
tuigd, dat de baarmoeder geene ware prikkelbaar
heid bezit ($ 301.), maar dat zij meer dan eenig

ander ligchaamsdeel een eigen leven ($ 42.) heeft,

het welk aan hare zoo geheel eigenaardige bewe
gingen en werkingen, welke men van geene dier

levenskrachten, die aan de gelijksoortige ligchaams
deelen eigen zijn kan afleiden , volkomen beant

woordt. (S 39-41.) . Ook kwamen dezelven den
ouden geneeskundigen en wijsgeeren, reeds voor
lang, zoo bijzonder en eigenaardig voor, dat zij de
baar

Vooral ook J. G. LoBSTEIN, in Magafin encyclopedique
redigé par MILLIN, Vol. XLIX. 1803. T. I. p. 357. fq. '
Z 3
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baarmoeder, uit dien hoofde, een levend dier noem
den; binnen een ander besloten (f).

S 548. IJit de hoeken van den grond of bodem
der baarmoeder fpruiten de trompetten van FAL Lo

P1 Us (g) voort, welke naauwe en bogtige kanalen
zijn, die in de bovenste vouw van de breede ban
den der baarmoeder heen loopen. Derzelver weef
fel is aan dat der fchede gelijk, behalve dat zij van

binnen geene plooijen hebben, en met eene fijne
fponsachtige zelfstandigheid omgeven zijn,

S 549. Derzelver uiterste mond, die in de buik
holte uitkomt, is niet alleen grooter, dan de ope
ning aan den kant der baarmoeder, maar is ook door

gekartelde en als 't ware gevingerde franjes omge
ven, welke een zeer gewigtig werk bij de bevruch

ting fchijnen te verrigten; dewijl zij, even als de
trompetten zelven, door de teeldrift opgerigt fchij

nen te worden, en de eijerstokken, die onder haar

liggen, te omvatten.
te
- S 55o. De eijerftokken zelven, welke voor s TE
NoN's tijden (h) de vrouwelijke ballen genoemd
wierden, bestaan behalve uit een zeer taai bijna
---

,

-

pees

-

g

(f) Hier over heb ik breedvoeriger gehandeld, in een

. Programma de vi vitali, fanguini deneganda, etc. pag.
f

-

15. feq. Gotting. 1795. 4to.

(g) FALLOPIUs, Obferv. anat. pag. 197.

(h) sTENoN, namelijk, heeft het eerst geleerd, dat de
vrouwelijke ballen aan de eijerstokken gelijk warer. Ele

ment. "Jelegiae fpecimen, pag. 117 feq. A. 1667.

-- --
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peesachtig bekleedfel, en uit een digt in een gewe
ven celwijs-weeffel.

In dit weeffel hangen in elke

eijerstok vijftien zoogenaamde eijtjes van DE GRAAF,
hetwelk blaasjes zijn of liever droppeltjes geelachtige
eiwitaardige wei, die even als waar eiwit ftollen,
wanneer men de verfche eijerstokken in kokend
water werpt.

/

!

$ 551. Zoodanig een eiwitaardige druppel fchijnt
het voornaamste vocht te zijn, dat de vrouw tot de
bevruchting bijbrengt ; naardien het waarschijnlijk
is, dat gedurende den huwbaren leeftijd, het eene
druppeltje voor, het andere na, langzamerhand rijp

wordt, en dan tot het bekleedfel waarmede de eij
erstok omgeven is, doordringt, tot dat het ten
eeniger tijd dit bekleedfel doorbreken, en door den
- mond der trompet opgenomen kan worden.

S 552. Het is evenwel zeker, dat er behalve dit
druppeltje eiwit, dat uit de eijerstok voorschiet,
gedurende de vermenging, nog een ander vocht
wordt uitgestort, hetwelk de ouden, verkeerd ge
noeg, met den naam van vrouwelijk zaadvocht be- ftempelden. Men kan echter niets bepaalds omtrent

den aard , de bronnen, en de algemeenheid van
dit vocht zeggen, even min als omtrent het oog

merk, waartoe het dienen moet (i).
(i) Vergelijkt aangaande dit vocht, cARPUs in MUNDI

NUM, pag. CXCVIII. fqq. et CCCVIII.
HARvEY, de generat. animal. pag. 95.
DE GRAAF , de mulierum organis- pag. 19• 4toe

Z 4
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$ 553.

MAAND ST OND EN,

eene zeer

dikwijls

herhaalde en

tevens gewigtige werking der baarmoeder, dat zij,
gedurende omtrent dertig jaren den maandelijkfchen

tol betaald (k), welke de natuur aan geene andere
dieren-foort (l) heeft opgelegd ; daar de vrouw,
om met P L IN I Us te fpreken, het eenigste dier is,

dat de stonden heeft. Maar ook geen der tot nog
toe bekende volken (m) heeft de natuurverschoont,
daar

* (*) Vergelijkt na vele anderen F. c. NäcELE, Erfah
rungen über krankh.

des weibl. Gefchlechts, Mannheim

1812. pag. 265.

(l) Gemeenlijk kennen de Schrijvers der Natuurlijke
Historie, en onder dezen BUFFoN, ook aan fommige an
dere zoogdieren, buiten den mensch, voornamelijk aan fom
mige aapsoorten 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 boschaap
(fimia fylvanus) den

Meerkat (fimia cynomolgus) Mandril

(popio maimon) gedurende vele jaren achter een heb kun
men nagaan, heb ik fpoedig gezien, dat die vermeende
maandstonden, bij fommige in het geheel niet aanwezig

zijn, bij andere en wel van dezelfde foort niets zijn, dan
eene geringe, onbepaalde, en vooral aan geen vasten tijd
gebondene bloedstorting der baarmoeder.

(m) Het wel algemeen verspreide, maar niet te min fa

belachtig verhaal aangaande geheele volken, voornamelijk
-

. . .

.
- -

-

-

-

kl1
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daar deze ontlasting in het algemeen behoort tot
die volstrekt noodzakelijke vereischten , zonder

welke de vrouw ongeschikt is voor de voortplan
ting van haar geslacht.
-

$ 554. Deze werking neemt, in onze luchtstreek
doorgaans met het vijftiende jaar een aanvang, en
wordt meestal van zulke toevallen voorafgegaan,
die -eene volbloedigheid te kennen geven, gelijk
bezetting op de borst, fpanning in den omtrek der

lendenen, zwaarte der onderste ledematen enz. Bij
die eerste stondenvloeijing, loopt er, in het begin,

een bleek rood vocht af, waarop langzamerhand
eept

in Amerika, welke aan de stonden niet zouden onderhevig
zijn, behoeft heden geene wederlegging meer. Dit fabeltje
schijnt daar van zijnen oorsprong te hebben, dat de Eu
ropaeërs, welke die landstreken bezochten, nimmer eenig
fpoor van deze stondenvloeijing konden bespeuren; fchoon
zij ontelbare vrouwen, schier geheel naakt, zagen. Hier
van kan men eene tweeledige reden geven. Vooreerst

deze, dat bij die volken, de vrouwen, welke de stonden
hebben, volgens een gelukkig vooroordeel, voor vergif

tigd gehouden, en uit de gemeenschappelijke verkering
geweerd worden, en in afgelegene hutten, buiten de na
bijheid van mannen, gedurende hare zuivering de haar
zoo weldadige rust genieten. Eene andere reden hiervan
is de zoö zeer erkende reinheid hunner ligchamen, en de
zedige rigting, welke zij aan hare beenen geven, waar

door er geen blijk van de stonden in het oog valt, dat
ook door ADR. vAN BERKEL, in Reifen nach Rio de Ber
bice ttmd Surinam. pag. 46. uitdrukkelijk is aangeteekend,
Z 5
-
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een donkerder rood bloederig vocht volgt, dat ein
delijk in een purperrood bloed overgaat, dat zoo
wel door zijne eigenaardige reuk als ongelijke wijze
van ftolling en op andere wijzen van het overige

bloed verschilt, het welk gedurende eenige

dagen

langzaam vloeijen blijft; terwijl de, zoo even ge

melde ongesteldheden dan tevens ophouden.
$ 555. Van dien tijd af keert deze bloederige

vloed alle vier weken terug, en duurt dan gewo
melijk zes dagen, en men is van meening, dat in
die tusfchenruimte van tijd , in eene gezonde en
frisfche vrouw van vijf oncen tot een half pond
bloed ontlast wordt.

-

$ 556. Meestal wordt deze werking, gedurende
de zwangerschap en het zogen, afgebroken, en na
dat zij omtrent dertig jaren lang geduurd heeft ,
houdt zij geheel op, het welk dus, onder onze

luchtstreek gemeenlijk, met het vijf- en veertigste
jaar gebeurt (n).
$ 557. Den oorsprong der maandstonden hebben
fommigen uit de vaten der fchede, anderen, met

meer waarschijnlijkheid, uit die der baarmoeder af
geleid. De voorbeelden toch, welke men bijbrengt
om het eerste te bewijzen, van zwangere vrouwen,
namelijk of van zulke, die eene geflotene baarmoe

der hadden, of die aan eene omgekeerde uitgezakte
*

baar

(n) H. H. sPrTTA, Commentatio (praemio Reg. ornat.) fis
*en* mutationes in organismo et oeconomia feminarum ces
famte funus menfrui periode. Gotting 1818. . 4tos
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- baarmoeder leedden, en niet te min de ftonden kre
gen, bewijzen niets, dan de voortreffelijkheid van

de geneeskrachten der natuur, die, wanneer de
gewone weg is afgesneden, zich door ongewone
wegen weet te redden. Van den anderen kant zijn
er menigvuldige ontledingen van vrouwen voor
handen, die, terwijl zij de stonden hadden , geftor
ven, en in welker baarmoeder de fporen van de

ftondenvloeijing te zien waren (o): om nu niet eens
te fpreken van zoogenoemde bewijsredenen a
priori, waardoor het waarschijnlijk wordt, dat het

doel en oogmerk der maandstonden is , de baarmoe
der door eene zoodanige maandelijkfche bloedvloei

jing voor de toekomstige zwangerschap voor te be
reiden, en tot voeding der vrucht gefchikter te
maken (p). Om dezelfde redenen, dunkt mij dat de
ftonden uit de flagaderen, en niet uit de aderen
vloeijen (q).

S 558. Wat de oorzaken dezer op eenen bepaal
den 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
-e

(o) MoRGAGNI, Adverf: anatom. I. Tab-III. M. M. M.

(p) L. H. cHR. NIEMEYER, De menftruationis fine et
wfu. Gotting. 1796. 8vo.
(q) J. F. osIANDER, tracht in zijne Disf: de fluxu men
ftrue atque uteri prolapfu, Gotting. 1808. P, 14, de
aderen van deze vloeijing vrij te spreken,
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dan het gene waarschijnelijk voorkomt , verwach
ten moet (r).
De naaste oorzaak fchrijft men aan eene plaatfe

- lijke (s) volbloedigheid toe, waarmede de toevallen

.

der naderende stonden, gelijk mede de menigte 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 ken
merk, het welk den mensch van de overige dieren

onderscheidt, voorts het eigenaardig parenchyma
der

-

rss

<<

r-

(r)

Die er belang bij hebben, kunnen hierover naslaan

ABR. D'oRvILLE , (praef. HALLERo,) Caufae menfrui
fluxus disquifitionem. Gotting. 1748. 4to.
GISB. VERZ. MUILMAN, An ex celebrata hactenus opi
4

mione de plethora univerfali vel particulari vera fluxus
menfrui caufa explicari posfit ? Lngd. Bat. 1772. 4to.
THEOD.
TRAUG.- JAEHKEL,
Aetiologia
fluxus
munftrui.
Lipf. 1784.(praef.
4to. . .KRAUSE,)
f

(s) Reeds voorlang is die zekere algemeene volbloedig

-

heid, welke men eertijds als eene oorzaak der maandston
den wilde aangemerkt hebben, door geschikter Natuurkun
digen wederlegd. Het zij mij gegund bij derzelver bewij-

zen het voorbeeld der Hongaanfche tweelingzusters te voe
gen, die wandrochtelijk aan een gegroeid waren, en waar
-

van ik reeds te voren melding gemaakt heb. Schoon deze
zusters een en hetzelfde bloed gemeen hadden, daar de
ftammen der buiksbloedvaten, in de lendenen zamenvloei

den, verschilden zij met dit al dikwijls, zo in den tijd,
als in de hoeveelheid der maandelijksche zuivering.

aanmar-

-

-----

|
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der baarmoeder, en haar bijzonder eigen leven
tellen.

•

-

Ten aanzien der reden van den vast bepaalden,
loop der maandstonden zal het beter zijn, zijne on-,

wetenheid te bekennen, dan aan ongegronde voor-,
onderstellingen te blijven hechten. Immers fchij
nen alle die verschijnfels, zoo wel in den gezon
den, als zieken mensch, die aan eenen vasten tijd
kring verbonden zijn, en welker tijdperken langer
dan één etmaal duren, onder de geheimen der dier

lijke natuur gerangschikt te moeten worden.

NEGEN- EN DERTIGSTE AFDEELING.
DE

ovER

B E v RU c HT 1 N G EN

- ZWAN GER SC 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 menschelijk geslacht. Wij zullen
volgende orde houden: eerst zullen wij die verschijnfels, welke zich bij dit
in het onderzoek hiervan de

verwonderenswaardig en waarlijk goddelijk werk
voordoen, eenvoudig verhalen, en vervolgens zul

len wij de krachten nafporen , waarvan men die

verschijnfels moet afleiden (t).
$ 56o.:

(t) Vergelijkt bij deze geheele afdeeling F. B. osIANDRI,

Obfervationes. de homine quomodo fiat et formatur. in
Comment foe. Reg. fcient. recent. vol. III, pag. 35. et
Vol. IV. p. 109.

-

Leerà-

leit
-

,
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$ 56o. Vooraf is het reeds opmerkenswaardig,
dat elk jaargetijde evengeschikt is, om bijden 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 zo ik mij
niet bedriege, bij alle de zoogdieren plaats heeft,
tot de voortteeling wordt aangedreven (u).

$ 561. Zoodra zich dan de vrouw met een man
vermengd heeft (v), en beiden door de teeldrift,
de algemeenfte en hevigfte van alle dierelijke drif

ten, worden aangevuurd; fchijnt de baarmoeder,
zo ik mij niet zeer bedriege, eenigermate ontsto
ken en opgezet te worden (w), en door hare eigen
aardige levenskracht ($ 547.) bezield, het van
*

den

-M.

(u) Ten zij men hier deze waarneming te huis wilde

brengen, welke waaGENTIN het eerst in Zweden gemaakt
heeft, en volgens welken de meeste geboorten in Sep

tember voorvallen, het welk dan met den voorgaanden De
cember zou overeenkomen; zie Swensk. Vetensk, acadº,

Handling. A. 1767. Vol. XXVIII, pag. 249.

(v) Over de verschillende omflandigheden, welke bij:
dezevvermenging plaats hebben, heb ik gehandeld in mijn
werkje. Over de aangeboren verfcheidenheid, enz.

- (w). Bij RUYscH, vindt men twee voorbeelden van baar
bevruchting ontleed zijn. Hereene in zijne Adverfar. anat. medico chir. Dec. I. Tab.
moeders, welke kort na de

II, fig; 3. is van eene hoer, door een jongeling, terstond.
me de omhelzing vermoord, het tweede, in Thefaur. anat.

VH. pag. 23. (eq. Tab. v. fig. 1. is van eene, slechts voor
weinige uren bezwangerde vrouw, door den man in over
--- --

fpel gedood.
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den man gefchoten (x) zaad in te zuigen, en daar
en tegen zelve een zaadvocht te laten vloeijen

($ 552.) Ter zelver tijd rigten de Falloppiaan/che
buizen zich op, en sluiten hare franjes tegen de
eijerftokken aan. Daarop breekt in een van die bei
den een van de blaasjes van DE GR AAF, even als
eene rijpe zweer door, en laat het eiwitachtig drop

Peltje, dat het bevatte, los, hetwelk door de ope

ning der buis ingezogen, en zoo naar de baarmoe
der gevoerd wordt.

-

-

“S 562. Na dat het genoemde druppeltje is weg

gevloeid, worden de buitenste lippen van het wond

je door een likteeken geheeld
blijvend vaatrijk vliesje
geweest, het geelach
ac
*

,

it:

::\w

welk in den beginne insgt lijks h.

: was
het,
mij voor-,

komt, met ploftiche brigha opgevuld: @5: 5:
Dympha verandert, met den tijd, in eene vlezige
-

-

kern:

(x) Wanneer men in aanmerking neemt , met welke
kracht het mannelijk zaad geschoten, en door de baarmoe
der ingezogen wordt, en welk eene geringe hoeveelheid van
hetzelve, zoo als proeven op dieren genomen, dit aan-

:",
" " bevruchting noodig is, dan valt het gemak
kelijk te begrijpen, wat men nu en dan van vrouwen
hoort, die, zonder schending van het maagdenvlies be-,

vrucht zijn, het welk men ten betoog van, ik weet niet
feminalis, (zaaddamp, zaadgeest,) aanvoert.,
(y) Jo. CHPH. KUHLEMANNI, Ohferv. circa negotium ge
nerationis in ovibusfactae. Gott. 1753. 4to. cum.fig, aen.
(*) Aangaande het tegenovergesteld gevoelen van E-home.
omtrend den oorsprong van dit geelachtig, ligehaam en des
welke, aura

zelfs betrekking tot het ei zelf. Zie men Philoft Tran
(act. pag. 255, 1817. en Pag. 59. A. 1819.
A

*
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kern (z), door eenen dikken bast omgeven , die
met vele bloedvaten doorweven is (a).
$ 563. Zoodra de baarmoeder, op deze wijze be

zwangerd is, sluit zich het kanaal, dat haren hals
doorboort, voornamelijk aan den bovenften, of in
wendigen mond ($ 544.) zeer naauw, zoo dat er
volgens den gewonen loop der natuur, geene eigen

lijke overbevruchting (b) kan plaats hebben. -

Voor

,

-

(z) GUL. HUNTER, Anat. uteri gravidi, Tab. XV. fig.
5. Tab. XXIX. fig. 3. Tab. XXXI. fig. 3. -

(a) Er is eene vermaarde, en zoowel in de natuurkunde
van den mensch als geregtelijke geneeskunst gewigtige vraag,
welke dikwijls door de hedendaagsche geneeskundigen 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 aanwe

zig zijn kan, die nog geen man bekend hebben? Ik ver
trouw, dat ik aan dezen twist, volgens de wetten der na
tuur, een einde gemaakt, en de voorwaarden, waar onder
ook bij maagden, dit deel ontstaan kan, aangewezen heb

in eene verhandeling, onder den tijtel Specimen phyftolo
giae comparatae inter animantia calidi fanguinis vivipara

et ovipara, geplaatst in de Commentat foc. reg. fcient.
Gotting. Vol. IX. pag. 109. feq.

-

-

(b) Want dat er uit eenen herhaalden kort op elkander volgenden bijslaap, verschillende bevruchtingen kunnen plaats
hebben, bewijzen de voorbeelden van die overspeelsters
-

die tweelingen gebaard hebben, de kleur hebbende van
vaders, van verschillenden stam, bij voorbeeld van aethiopifche, welke eene zwarte met eene mulatte gebaard heb
ben, of van die Europeaanfche vrouwen, welke een wit

kind met een mulatten broeder ter wereld bragten.
-

*

* -

,& -

- - - --

- - - -- - - - - -

- -- -

-

-

* ,

-

-

e
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Voor het overige zijn er tot nogtoe geene zekere en
onloogchenbare teekenen bekend, waardoor de vrouw
genoeg kan verzekerd zijn van het gene er bij de be
vruchting in haar binnenste omgaat (c).
$ 564. De inwendige oppervlakte der baarmoe
der , fchijnt met eene ontstekingskorst van plafti
fche lympha, ($ 515.) waaruit naderhand het afval

lend vlies van HUN TE R (d), (membrana caduca,
decidua H U N T ER t , geboren wordt, overtogen te
worden.

In dit vlies onderfcheidt men twee lagen

of vellen; de eene bekleedt de geheele inwendige
oppervlakte der baarmoeder, behalve de monden

der buizen, en van den hals (e). Men noemt ze de
dikke
-

-

-

-

-

•

-

• * *

*

*

(c) A. E. SIEBoLD, de diagnosi conceptionis et gravidita

tis faepe dubia. Wirceb. i798. 4to.
C. TH. KELCH , de fymptomatibus et fignis graviditatis

eanumque causfts. Regiom. 1799.
(d) ARETAEus, cappadox schijnt het allereerst rigtig
over den oorsprong van dit vlies, waarvan wij aan w. HUN

TER eene meer naauwkeurige kennis verschuldigd zijn,

geöordeeld te hebben, De caufts et fignis morb. diuturn,
Ed. BoERHAAv. L* II. Cap. 11. pag. 64. feq,
Na de herstelling der Ontleedkunde heeft FALLoPIUs,
er het eerst melding van gemaakt, Obferv. anat. pag. 2o7
RUYsCH is, voor zoo veel ik weet, de eerste geweest,

die hetzelve heeft afgebeeld, Thef anat. V. Tab. I. fig2
1. F. B. C, G.

-

-

-

--

(e) GUIL. HUNTER, 1. c. Tab. XXXIV. fig, 3-6, HoMr,
in Philof. Tranfact. 1817. Tab. VIII. :

- - - --

- --

Aa

,

e

-

,

s

T
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dikke laag, of het dikke vlies (f). Het andere vel
ontstaat later, en eerst dan, wanueer het ei begint
gevormd te worden, en zijne wortels in het afval

lend vlies zelve fchiet: dit vlies omgeeft het geheele
ei , even als het buikvlies de meeste ingewan
den van den onderbuik, (Plaat IV. fig. 1. a.-fig. 2.)
en wordt daarom gemeenlijk het omgebogen afvallend

vlies genoemd (g).

wa

$ 565. Het eitje zelf wordt wel voor de vrucht,
e

die het eens zal moeten bevatten, gevormd; maar

deszelfs vorming begint echter naauwelijks (h) voor
het einde der tweede week na de bevruchting (i).
S 566

(f) Deze wordt bij F. B. osLANDER, het zeefachtige ge
naamd.

-

g) Deze wordt bij oLANDER het dikke vlies van het
ei genaamd,

-

»- s. ALBIN1, Annot. acad. Lib. I, Tab. III. fig. 1.
e. GUIL. HUNTER, l. c. Tab. XXXIII. fig. 1-4.
(h) Het eitje dat slechts acht dagen vooronderstelt worde
te zijn, is door G. HoME en den bekwamen kunstenaar F.

»auer afgebeeld, in Phil. Tranfact. 1. c. Tab. VIII. et Ix.

G) Ik heb het eitje, waarvan ik Plaat IV. eene afbeel
ding geve , daartoe boven anderen gekozen, omdat het

maar zijn teederen ouderdom, zeer fraai, en geheel onge
fchonden is. De afbeelding is intusscheu, schoon voor het
overige zeer naauwkeurig, uit hoofde van de ruimte der
met wijngeest gevulde flesch, waarin ik het bewaar, groo
ter, dan het natuurlijke, waar het lamsvlies naauwelijks
zoo groot is als eene groote erwt.
-

-i

f' s - ,

Het.
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$ 566. Dit eitje bestaat, behalve het buitenste
bekleedfel, dat het van het genoemde afvallend

vlies van HUN TE R ontvangt, uit twee eigene voor
hangfels of vliezen (k).

Het buitenste , is het

chorion of ader vlies, van het ei, (Plaat IV. fig. 1. c.)
zoo als de hedendaagfche Natuurkundigen het noe

men (l), welks buitenste oppervlaktegrootendeels

met geknoopte vlokjes van eene ongemeene fraai
-

--

--

-

heid

-

. Het is van eene vrouw van een sterk ligchaamsgestel, wel
ke voor de derdemaal zwanger was, en die het, na dat de non
den 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, VOor
zigtig, en vond het Chorion door zijn christallijnvocht,
-

het lamsvlies met het vocht van dien naam opgevuld.
Voor het overige was er geen spoor van eenige navel
streng, of van de vrucht te vinden; hetzij 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 hetzelve

eerst naderhand door verrotting vernield zoude zijn ge
weest, liet de gaafheid van het ei, en de gladheid der in
wendige oppervlakte van het lamsvlies niet toe te vooron
derstellen.

,

, . .

. .

..

. . .

2.

'T

!

(k) Ziet aangaande de vliezen van het ei, en omtrend

derzelver verband met de baarmoeder en het vruchtje, .
F. Lobstein, uber die Ernährung des Foetus. Hal. 1804. 3vo.
(l) Het is het middelfte vlies bij RoUHAULT, HALLER
enz., het vaatachtige van osIANDER. over : de ver
A3 3

fchil
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heid bezet is, (fig. 1. b. fig. 2.); waarom men het
- ook het bemost of bewasfen, 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. ($ 564.)
Het andere, inwendige vlies is het lamsvlies (m)
(amnion) (fig. 1. d.) dat geene bloedvaten heeft
(S 5.), en wel dun, maar tevens ook bijzon
der taai is.

S 567. In de eerste weken na derzelver vorming,

verschillen deze twee eigene vliezen van het ei on
derling zeer , ten opzigte van derzelver ruimte,
welke zij beslaan , zoo dat het adervlies eene groo
tere blaas vertoond, waar binnen het lamsvlies, als

een kleinder blaasje, alleen daar ter plaatse is aan
gehecht, welke met het middenpunt der uitwen

dige, vlokkige oppervlakte van het Chorion over
eenkomt.

-

De overige tusfchenruimte, welke er als dan nog
tusfchen het ader en lamsvlies plaats heeft, is met

een kristallijn vocht opgevuld, hetwelk men het vocht
yaf,

fchillende benamingen van de vliezen van het ei, kan men
nazien: HALLERI, Elem. phyftol. Vol. VIII. Part. I. pag.

194. feq. En TABARRAN's brief aan BARToLoNUs, in Atti
di Siena, Tom. VI, pag. 224. volg.

(m) Het dunne of teedere vlies van

fransch, la cuisse.
-

2
-

----

--

onander,

in het
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van het Chorion noemt, en dat overigens van eeneH
nog onzekeren oorsprong, en van korten duur is.
Immers daar het lamsvlies fpoediger, dan het ader
vlies, in wasdom toeneemt, en zich reeds, in de

eerste maanden der dragt tegen hetzelve aan fluit
(n), moet het gemelde kristallijne vocht noodwen

dig in die zelfde mate worden opgeslurpt.
$ 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 lamsvocht
gevuld (o) , hetwelk een waterachtig, geelachtig
vocht is, fchier zonder reuk, en van eenen laffen, min

of meer ziltigen fmaak. Men meent dat het voed
zaam en eiwitachtig

van aard

is, offchoon een

naauwkeurig onderzoek van hetzelve ligt doet zien,
dat het met 't eiwit niets gemeen heeft (p).
De bronnen, waaruit het voortvloeit, zijn nog

niet bekend ; men mag dezelve noch ten minsten
bij
r

-

(n) Zie hier van de afbeeldingen, die wel is waar,
flechts denkbeeldig zijn, bij HUNTER, t. a. p. Tab. XXXTI.
fig. 9. 8. 7.

-

(o) P. scHEEL , in de Noot van de comment. de liquo

ris amnii asperae arteriae foetuum humanorum natura
et ufu. Hafn. 1799. 8vo.

* A

c. H. DzoNDI , fupplementa ad anat. et phyftol. potis- .
fimum comparatam. Lipf. 18o6. 4to.
n

(p) sTEPH. Jo, vAN GEUNs, De nature et utilitate lique
ris amnii. Ultraj. 1793. 4to,

-

-

Aa

3.

-

-- -

-

-

,
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bij de vrucht noch bij de navelstreng zoeken, de
wijl het in de windeijeren, welke deze dingen niet

bevatten, ook gevonden wordt.

- ,

- .

Deszelfs hoeveelheid ftaat in de omgekeerde re
den van de hoegrootheid der vrucht, zijnde dezel
we zoo veel te grooter, naar mate de vrucht teede
rer

is.

-

-

-

Hieruit kan men eenigermate de voornaamste nut
tigheid van dit vocht gisfen, hetwelk namelijk meer
ter befchutting van de teedere, nog geleiachtige, en
tegen geene uiterlijke beledigingen hoegenaamd be
ftand zijnde vrucht, dan wel tot hare voeding
fchijnt te dienen.
:
:. Met welk laatste gevoelen talrijke voorbeelden van

rijpe en volkomen vlezige vruchten, hoezeer zij
herfenloos waren, strijdig zijn (q).

v $ 569. De vrucht zelve (r), welke aan de navel
ftreng,

I"
l

(q) Vergelijkt TIEDEMANN, Anatomie der kopflofen Misf
geburten. Landshut. 1813, pag. 52. Fol.
Een mijner dierbaarsten toehoorders Dr. wELGE, heeft
mijne verzameling met een dergelijk uitmuntend voorbeeld
verrijkt, van een tweelingsvruchtnamelijk, beroofd van

hoofd, armen en borst, welke dadelijk na haar volkomen en
gezond zusje, en hetgeen vooral

opmerkingswaardig

is •

ook levend, ter wereld gekomen is, zoodanig dat het bij her

haling de beenderen nu uitstrekte, dan boog, voor en al
eer zij door eene rilling van het geheele ligchaampje aange
tast, ophield le leven.
(r) c. F. BURDAch, de primis mamentisformatienis foe
-

tus.

Regiom. 1814. 4to.
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streng, even als eene vrucht aan haar steel, mid
den in het lamsvocht hangt, begint, met de derde

week na de bevruchting gevormd te worden ( s).
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. (t).
S 57o. Volgens den gewoonen loop der natunr
--

- - -

- -

-

baart

,

-

(s) De fabeltjes en afbeeldingen van vruchten van een
dagen, Welke MAURICEAU , KERCKRING , en an

of weinige

deren hebben geleverd, zullen nu zeker geene wederleg

ging meer behoeven.
De gronden, volgens welke ik het genoemde tijdperk
vaststel, heb ik breeder opengelegd in Medicin. Biblioth.
II. B. pag. 673. volgg. en in III. B. pag. 727. heb ik ver

haald, hoe uitnemend de ervaring naderhand dat tijdperk
bevestigd heeft,

*

-

(t) Die geene voorbeelden van deze broze eerste be
ginfels van den mensch bezit, kan er afbeeldingen van vin

den bij Ruysch, Thef: anat. VI. Tab. II. fig, 2. 3. 4. 5,
8. 1o. Thef. X. Tab. III. fig.

I»

B. s. ALBINI, Annot. acad. Lib. I. Tab. V. fig: 4. 5.

TREw, in Commercio litterar. Norico. A, 1739. Tab
III. fig. 4, 5
w

ABR. vATERI, Museum anat, propr. Tab, VIII. fig. 2.
4, etc.
-

Boven alles, evenwel sóEMMERING , icones embrijonum
humanorum. Franc, ad. Moen, 1799. Fol.
Aa 4
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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 S Uss M IL c H,
ftaat als 1 : 7o. (u). Elke tweeling heeft meestal
zijn eigen lamsvlies, beide te zamen echter maar
één adervlies (v).
$ 571. De band waardoor moeder en kind onder
*

-

ling vereenigd zijn, is de navelstreng, en de moe

derkoek, waar in deze streng zich uitbreid.
S 572, De navelstreng, die tegelijkertijd met het

kind schijnt te ontstaan, is aan veel verschil, ten op
zigte van lengte, dikte, inplanting in de baarmoe
der, aderknopen , enz. onderhevig. Gewoonlijk

echter bestaat zij uit drie, als een touw in éénge
draai

-

T

(u) Men moet echter deze betrekking niet als algemeen
geldende aanmerken, want er heeft hierin een nationaal ver
fchil plaats.
p

EGGEDE
-

teekent

uitdrukkelijk
aan, dat de
J
-

- tweelingen in Groenland zeldzaam zijn , Defcription du
Grönland, pag. 112. - Bij de inwoonders van Chili zijn

zij daarentegen bijzonder menigvuldig, volgens MoLINA, in
Saggio fu la ftoria naturale del Chili. 337.
-

(v) DENMAN's, Engravings tending to illuftrate the ge
neration and parturition. London 1787. Tab. IX. Fol,

Zeer zelden gebeurt het, dat tweelingen ook binnen één
lamsvlies besloten zijn. Zie JAC. DE PUYT, in Verhand.

de Zeeuwfch. Gen. te Vlissingen, Deel IX. pag. 423. volg.
Vergelijkt H. GARNERI, in Mem. de l'acad, de Turin 1809.

Aanhangsel, pag. 89.

-

\
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draaide bloedvaten; namelijk de navelader, die naar

de lever der vrucht loopt, en de twee navelslagade
- ren, welke uit de onderbuikslagaderen voortkomen.
Zij worden door een vlies uit celwijs-weeffel be

ftaande, en dat eene verschillende rigting(w) heeft,
van elkander gefcheiden, en van binnen worden zij

hier en daar door knoopjes, of zoogenaamde klap
vliezen van Ho B oKE N vernaauwd (x).
Deze vaten worden door celwijs-weeffel tot eene
ftreng gebonden, hetwelk met een zeer helder
vocht gevuld is, dat den naam van wHART ons

vocht draagt, een geleiachtig uitzien heeft, en van
- buiten door een verlengfel van het lamsvlies omge
yen is.
-

$ 573. Ter plaatse, waar de vrucht aan de na

velstreng gehecht is, komt van den bodem harer
pisblaas , de blaasband (urachus) (y) voort, die
midden tusschen de navelslagaderen henen loopt,
in den mensch slechts voor een klein gedeelte open
is,

(w) GUIL. NooRTwYK, Uteri humani gravidi aaat. Tab.
III. fig. 5. 6. 7. 8.
(x). HoBoKEN , Anat. fecundinae humanae repetita.
pag. 522. feq. - AUG. CAR. REUss, heeft aan de takken
dezer vaten in de moederkoek een diergelijk maakfel toe
gekend, Nov. obferv. circa ftruct. vaf in placenta hum.
Tubing. 1748. 4to.
-

-

(y) Jo. NoREEN, De uracho. Goett. 1749. 4to.
PH. AD. BoEHMER , Over hetzelfde onderwerp, achter

zijne Anat. ovi humani foecundi fed deformis, Hal. 1763.4ts.
Aa 5

-
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is, en fpoedig geheel verdwijnt. In vele andere zoog
dieren leidt deze buis naar het pisvlies (membrana
allantois) (z), waarvan geen fpoor bij de mensche
lijke vrucht aanwezig is !

want dat raadselachtig

navelblaasje, dat men tusschen het lamsvlies en het
adervlies ziet (a), komt mij voor meer overeen

komst te hebben met het roodevlies (b), (tunica
erythrois) dat in de vrucht van fommige zoogdieren
gevonden wordt, of met het dooijerzakje van een
bebroed kieken-, dan wel niet het evengenoemde
pisvlies. Maar het is voorwaar te dikwijls en te al
gemeen in bevruchte menfchelijke eitjes in de twee
de of derde maand na de bevruchting waargeno
men, dan dat men deszelfs aanwezen voor toeval

lig, en voor een ziekte of monsterachtige afwijking
mag houden (c).

- zº

-

$ 574

-

(z) FABR. AB
XII

aovarenbeste,

De formato foetu, Tab.

XIV. XVII. fig. 27-XXV.

(a) Comment. foc. reg. fcient. Gott. Vol. IX. pag. 1 28
fig. 1.

)

-

(b) Met dat vlies vergelijken onder de lateren nog dit navel
blaasje, J. F. LoBSTEIN, l. c. uber die Ernährung des

Foetus. En c. F. D'zoNDI, Supplim. ad anat. er phyftol.
(c) Het verband van dit blaasje met de darmbuis van de
vrucht, en wel vooral met deszelfs blind wormswijze aan
hangsel , leert ons LoKEN's en KIESERs, Beytr. zur ver

gleichende Zoologie. Fasc. I, II. Bamberg 18o6.
Vergelijkt ook IKIESERs, Urfprung des Darmkanals aus
der veficula umbilicalis , dargefeltt im menschlichen Em
bryo, Goett. 18uo. 4to.

-

-

Dat

t
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$ 574. De bloedvaten van de navelstreng, waar
van wij hier boven gewag hebben gemaakt, ver

fpreiden zich in den moederkoek. Wij hebben

te

voren mede reeds aangemerkt, dat deze uit de ruige

oppervlakte van het Chorion, dat zich in het dik
ke afvallend vlies vasthecht, ontstaat. . Hierdoor
men ook bekend met de tweeërlei zelfstan

wordt

digheid, waaruit men weet dat de moederkoek be
staat. De eene, tot de baarmoeder behoorende,
wordt uit het afvallend vlies geboren, en maakt
het sponsachtig deel van de nageboorte uit. De

andere, die tot de vrucht behoort, is een vervolg

van de navelstrengvaten, welke in het chorion,
het harde, of adervlies, verspreid liggen

Intusschen heeft er in zoo verre eenige oneven
redigheid 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 klein
der naarmate dezelve nader aan de geboorte is.
- -- - In
" ,
.
Met

-

-

-

*

*

*

- --

*
-

*

- -

* **
I':

-

-

- - -

-

-

** * *

-

-

t'

** * *

Dat integendeel dat blaasje met het aanhangsel der dunne
darmen, dat men dat van LITTRE noemt, zamenhangt,

toont ons r. Meckel, in Beytrage zur vergl. Anatomie.
Vol. I. Fasc. I. Lipf. 1808. pag. 93 en breedvoeriger in
REILS et AUTENRIers, Archiv fur die Phyftologie. Vol. IX.
pag. 42 I-

- - - -- -

-

s?

» :

-
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Met den voortgang der zwangerschap wordt het
weeffel der navelstreng ook vaster en meer op een
gepakt. - Hare buitenste zijde, welke tegen de

baarmoeder gekeerd is, is gegroefd en in kwabben
verdeeld; hare binnenste , welke tegen de vrucht
gekeerd en door het lamsvlies overtogen is , is
glad. In grootte, dikte , gedaante , plaatsing of

aanhechting aan de baarmoeder, is zij aan velerlei
verschil onderworpen; meestal echter is zij aan den

grond der baarmoeder vastgekleefd. Ook is zij, in
het algemeen, van gevoel en ware prikkelbaarheid
ontbloot.

-

-

"

-

$ 575. Hoewel men het nu daarin met elkander
eens is, dat de moederkoek het voornaamste werk
tuig is, waar door de vrucht gevoed wordt; heeft
men echter, in de laatste

tijden ,

over de eigen

lijke werking en wederkerige betrekking van dit
deel zoo wel tot de baarmoeder, als tot de vrucht

zeer uit een loopende gevoelens te berde gebragt.

Wanneer men evenwel alles wel overweegt; fchijnt
de zaak hierop nedertekomen, dat er geene ware in
monding tusschen de vaten der baarmoeder en die
van de navelstreng plaats heeft (d); maar dat het
met zuurstof bezwangerd bloed van de moeder,
-

dat

(d) Vergelijk hier over verder w. HUNTER, Anatomical
defcription of the human gravid uterus. (Na zijnen dood
uitgegeven door M. BAILLIE,) pag. 40. feq. Lond. 1794. 4to.
B. N• G. schREGER, ep. ad. soEMMERINGIUM, de functione
placentacuterinae. Erlang. 1799. 8vo

381

EN ZWANGERSCHAP.

dat onophoudelijk in dat gedeelte van den moeder
koek, hetwelk uit het dikke afvallend vlies ont

staat, stroomt, van daar door de uiterste worteltjes
van die navelstrengvaten, welke door het overige,
of bemoste Chorion verspreid zijn, opgeflurpt, en
naar de

navelader

gevoerd wordt; terwijl het met

koolstof bezwangerd bloed, dat de navelflagaderen
uit de vrucht terugvoeren op eene dergelijke 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 stroken althans de met veel voorzig
tigheid, doch steeds vruchteloos in 't werk gestelde
proeven, om door middel der vaten van de baar
moeder die van de navelstreng, ofvan den anderen
-

-

kant, door de navelvaten die van de baarmoeder op
tefpuiten ; of om met meekrap de beenderen van
vruchten te kleuren, welker moeder, terwijl zij van de
zelve zwanger waren, met dit middel gevoed zijn;
ook komt hiermede overeen het verfchil dat tus
fchen het bloed van de moeder en dat van de vrucht

plaats heeft.

-

-

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 (e).
Deze
»

(e) L. P. J. Port, Commentatio (praemio Reg. ornata.)
de corporis feminae gravidae mutationibus. Gött. 18.15. 4to.
\-

-

Ga
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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 parenchijma.
De bloedvaten worden van gekronkeld en eng,
regter en ruimer (f), naar mate de baarmoeder op
zwelt, vooral worden de aderen, bij eene verge

vorderde zwangerschap zoo groot (g), dat fommige
Ontleedkundigen dezelve voor boezems hebben aan
gezien.

-

-

Het weeffel der baarmoeder wordt langzamer
hand wijder en losfer (h), vooral ter plaatse, waar
- zij tegen het ei aanfluit, zoo dat zij vooral aan ha
ren bodem wel dik, en in eene levende en gezonde

vrouw door veel bloed opgezet is, en vele levens
kracht bezit, doch echter met dat al zacht is, en
een geheel ander voorkomen heeft, dan de vaste

en opeengepakte onbevruchte baarmoeder, vooral

in een lijk, waar zij, zoo als ARANT 1us reeds
voorlang te regt aanmerkte, bij eene ver gevorder
de zwangerschap een velachtig weeffel vertoont (i).
•

-

•

•

's

$ 577

G. waGNER, over hetzelfde onderwerp, Comment. 4ude

freundam palmam tulit. Brunsv. 18.16: 8vo.
(f) GIUL. HUNTER, Anat. uteri gravid. Tab. XVI.

(g) Dezelfde, t. a. p. Tab. XVIII.

(h) B. s. ALBINI, Annot. acad. Lib. II. Tab. III. fig. 2.
(i) ARANTII, De humano foetu libellus, pag. 5. fear,
Ed. 1579. - B. s. ALBINI, Tab. uteri gravid. II:
-

EN
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$ 577. Het zij mij nu vergunt de overige voor
naamste veranderingen (k), welke er zoo met de

baarmoeder, als met het ei en de vrucht, gedu
rende de zwangerschap voorvallen, te zamen in die
orde der tien maanmaanden kortelijk voor te dra

gen, volgens welke men heden vrij naauwkeurig
den geheelen afloop der dragt berekenen kan.
$ 578. Gelijk wij gezien hebben, dat de baar

moeder, zoodra zij bevrucht wordt, zich min of
meer opzet (561), zoo neemt zij ook van dat
oogenblik af aan in grootte toe, en zakt wat die

per in het bovenste gedeelte der fchede in, Met
dat al behoudt zij, gedurende de drie eerste maan
den, hare vorige gedaante, behalve dat haar bodem

wat holder wordt, en de voorste wand van het lig
chaam der baarmoeder zich min of meer van de

achterfte verwijdert. Terzelver tijd wordt de hol
te der baarmoeder, welke tot nogtoe zeer klein
en driehoekig was, door de vochten van het ei

uitgezet, en neemt de bolronde gedaante van het
Zelve 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

(k) Ziet omtrend dezelve J. BURNs, in the anatomy of
the gravid uterus. Glasgow. 1799, die daarover zeer naauw

keurig en maar de natuur gehandeld heeft.
-

*

*

* *

-

t

-

-

*-*

-

384

ovER DE BEVRUcHTING

de der derde maand, heeft het ei reeds de groot
te van een ganzen ei bereikt ; het te rug gefla

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 naauwelijks
de grootte van een klein muisje haalt, vrij voor

de drukking der baarmoeder, en met het hoofd
benedenwaarts (l) fchijnt te dobberen, schoon de
zelve , als dan nog geene vaste noch bepaalde
plaatsing genomen heeft.

$ 579. Met de vierde maand neemt de baar
moeder eene meer eironde, of omtrent bolronde
gedaante aan , klimt wederom opwaarts en gaat
van het kleine in het groote bekken over, ter

wijl haar hals intusfchen meer en meer verslapt,
langzamerhand korter wordt, en als het ware ge

heel verdwijnt, door dat hij zich zijdelings uitzet.
Nu worden ook de trompetten met den bollen bo

dem der baarmoeder opwaarts geheven, uitgestrekt
en verlengd. Zij kleven echter zoo vast aan de
baarmoeder, dat zij flechts op de helft omtrent
van hare lengte er van verwijderd zijn, en bij

eene oppervlakkige beschouwing, van het midden
fte gedeelte der baarmoeder fchijnen voort te ko
men, hetwelk gelegenheid gegeven heeft tot eene
ongegronde meening omtrent de fterke vergroo
ting van den bodem der baarmoeder,
-

Van

(D v. DoeveREN, Specim. obferv. academ. pag. 104. feq
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Van dat oogenblik af aan groeit ook de vrucht
tot eene grootte, welke meer aan den inhoud van
het ei geevenredigd is. Dan ook fcnikt zij zich

tot eene vastere en meer bepaalde, opgerolde lig
ging, waarin

zij tot de geboorte toe blijft, met

het hoofd namelijk op de borst, en een krom
men rug, welke meestal een weinig tegen eene
der zijde van de moeder gekeerd is. ' .
$ 58o. In het midden der zwangerschap, dat
-

met het einde der vijfde maand invalt, heeft de
baarmoeder zich reeds tot zulk eene grootte uit

gebreid, daar hare bodem omtrent midden tus
fchen de fchaambeenderen en den navel geplaatst,

en de zwangerschap reeds uitwendig zigtbaar is.
Ter dezer tijd wordt de vrucht, door hare be
wegingen voor de moeder duidelijk bemerkbaar,

hoezeer men niets bepaald zekers omtrent den tijd,
invalt, zeggen kan.

waarop dit

A

•

$ 581. Gedurende de overige vijf maanmaanden
groeit de baarmoeder, en de daarin besloten vrucht,
meer en meer, zoo dat hare todem , met de zesde
maand, den navel bijna bereikt, met de achtste

rijst zij nog verder en nadert het harte kuiltje.
Onderwijl verdwijnt hare hals meer en meer, en
wordt platter en dunner.

-

$ 582. In de tiende maand begint de baarmoe
zakken, als wierd zij door hare eige

der meer te
ne zwaarte

nedergedrukt, daar nu haar langste mid

denlijn tot elf, hare overdwarfche tot negen en
meer duimen groot is.
Beide afvallende vliezen, voornamelijk het terug
-

Bb

---

ge
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geslagen, het welk aan het Chorion is vastge.
hecht, intusschen reeds voor maanden dunner ge
worden, vertoonen nu eene netvormige gedaan

te, welke met witte vezeltjes geteekend is (m).
Op dit tijdstip is de grootte des moederkoeks
zoodanig, dat zijne grootste middenlijn negen duim,

zijne dikte één duim, zijn gewigt omtrent een
pond, of iets meer bedraagt.

De navelstreng is meestal boven de achttien
dnim lang; eene lengte welke aanmerkelijk is,

wanneer men die met andere zoogdieren verge
lijkt.

Voldragen en eenigzins voordeelige vruchten

wegen omtrent zeven pond, en zijn twintig duim,
of daar omtrent lang (n).
De hoeveelheid eindelijk van het lamsvocht ver
fchilt zoo zeer, dat men ér niets bepaalds
van zeggen kan. Zij haalt echter bij een frisch
kind meestal geen pond.
(m) Over de verschillende gedaante van het afvallend
vlies, gedurende de laatste helft der dragt, kan men na

maan Guil. HUNTER, Anat. uteri. grav. Tab. XXIV. fig. 3.

4. Tab. XXIX. fig. 4. 5. Vergeleken met Tab. XXIX.
fig. 2.

-

(n) 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 ech
ter zoo ver van daan, dat de vrouw onder alle zoogdieren

in dit opzigt de grootste vrucht zoude ter wereld bren
gen, dat zij daarin veeleer voor eenige andere dieren, voor

al uit den rang der traagloopers, bijzonder voor het gui
meesch biggetje moet onderdoen.
VEER -

- -- - -

--

--

- ---- ----

--

-
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$ 583.

Na

dus de verfchijnfelen der bevruch

ting , en al hetgene naauwkeurige waarnemingen
ons verder leeren, dat, gedurende de zwanger
fchap, met het menschelijk ei, en de daarin beslo
ten vrucht voorvalt, eenvoudig verhaald te heb
ben, gaan wij nu over tot het opfporen der krach
ten, waaraan het verwonderlijk werk der voorttee
ling, naar alle waarschijnlijkheid, moet worden toe.
gefchreven.
. .
's

$ 584. In onzen tijd, behaagde het fommige be

roemde mannen, zich kortweg van alle moeijelijk
heid te ontslaan, door te beweren, dat er heden
hoegenaamd geene voortteeling meer plaats heeft,
maar dat het geheele menfchelijke geslacht als zoo
veele reeds gevormde kiemtjes, te gelijk in de teel

deelen van een der eerste ouderen bestond, en dat

die kiemtjes, met der tijd, het eene voor, het an
dere na, slechts langzamerhand ontwikkeld worden.
Terwijl zij alleen daarin verschilden, dat fommige

deze kiemtjes in de zaaddiertjes des vaders (o),
anderen in de eijerstokken der moeder (p) plaatsten.
$ 585

n

(o) vergelijkt w. FR. v. Gleichen, t. a. p.

.

. .

-(p) Onder anderen de groote rfALLER, die, zonder 1meer
er bij te voegen, verzekerde, dat alle de ingewanden, ja

zelfs de beenderen dcr toekomftige vrucht, hoewel nog vloei
Bb 2

baar,
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S 585. Het is er echter verre van daan, dat deze
vooronderstelling van kiemtjes, welke van het be
gin der Schepping reeds bestonden, wanneer men
dezelve wel overweegt,
men (q).

kan worden aangeno
-

Vooreerst toch is men genoodzaakt te bekennen,
dat zij tegen de rede zelve strijdt, daar zij de noo
delooze fchepping aanneemt van dat oneindig getal
kiemtjes, dat nimmer tot eene volkomene ontwik
keling komt. Maar behalve dat, heeft zij nog het
ge

baar, en dus onzichtbaar, reeds lang voor de bevruchting,
in de moederlijke eijerftokken gevormd daar waren.
Om deze vooronderstelling te bewijzen, bragt hij voor
namelijk als een grond bij, de zamenhang der vliezen en
bloedvaten van het kuiken, en den dojer van een bebroeid
ei. - Maar zoo veel gelegenheid ik gehad heb, om in

mijne Phijfiologiefche lessen de verschijnfels, welke zich
in een bebroeid ei opdoen, naar de natuur zelve aan te
toonen, zoo weinig kracht heb ik in dit bewijs gevon
den. - Ook ken ik mij niet begrijpen, hoe de onfterfe

lijke HALLER de zoogenaamde inenting of de inmonding der
vaten van het kuiken in die van den dojer zoo standvas
tig, ja als ware zulks eene ongerijmdheid, heeft kunnen
verwerpen, daar hij in de vereeniging van het menfchelijk
ei met de zwangere baarmoeder, juist zulk eene inenting

aangenomen en verdedigd heeft? Ziet zijne Elem. phy/.
(Ed. Lauf. 1778.) Tom VIII. pag. 94. vergeleken met
pag. 257.

(q) L. P. Zweifel gegen die Entwickelungstheorie, Aus der Franzöftfchen Handfchrift von G. FoRSTER. Got

ting, 1788. 8vo.
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gebrek van alleen ten koste eeniger boven natuur
kundige voorwaarden, welke zij aanneemt (r), en
door het vermenigvuldigen der natuurkrachten (s),
die zij volstrekt behoeft, zich staande te kunnen
houden, en om die redenen met eene zuivere en

gezonde natuurkunde geenzints bestaan kan.
Daar bij komt nog, dat er onder, de verfchijn
fels, welke men doorgaans te berde brengt, om
haar te bewijzen, niet een enkelde gevonden wordt,
dat zoo zeer met de waarheid der natuur overeen

ftemt, dat men het als een goed bewijs kan aan
merken; terwijl er daar en tegen waarnemingen

voor handen zijn, welke men niet kan tegen fpre
ken, en waar door meergemelde vooronderstelling
regtstreeks en ten volle wederlegd wordt (t).
$ 586. Is dan deze vooronderstelling der ont
wikkeling, zoo als ze gewoonlijk genoemd wordt,
noch met de natuurverfchijnfels, noch met de re

gels eener gezonde redeneerkunde geheel niet over
een

Cr) Zie de aanmerkingen van KANT hier over, Critik
der Urtheilskraft, pag. 372.
(s) Dit gebrek heb ik in mijn Handb. der Natuurl.
Hift.

pag. 16-18, van de Hollandsche vertaling breedvoe

riger aangetoond.
(t) Die een breedvoeriger betoog, zoo van dit, als
van andere, in deze afdeeling stechts terloops aangestip

te, stellingen begeeren, kunnen hier over mijn geschrift Ue
ber den Bildungstrieb , (derde uitg.) Gotting, 1791. 8xo.
nazien.
w
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een te brengen; zoo veel te meer prijst zich, zoo

door hare eenvoudigheid, als overeenkomst met de
natuur een ander gevoelen aan, volgens hetwelk
door de bevruchting geen gewaande kiemen flechts
ontwikkeld, maar uit de ongevormde ftof, die de
teeldeelen opleveren, eene nieuwe vrucht waarlijk

geteeld en langzamerhand gevormd wordt.
$ 587. Daar ondertusschen deze door eene ge

durige vorming geschiedende voortteeling, door de
Natuurkundigen op verschillende wijzen verklaard
wordt ; komt het mij voor, dat men, zo - ik mij
niet zeer bedriege, het naaste aan de natuur zou

de blijven, indien men het volgende vaststelde:
1. Dat de ftof, waaruit alle bewerktuigde lig

chamen, en dus het menfehelijk ligchaam,
bestaan, van alle andere stof reeds daarin
verschilt, dat zij alleen en bij uitsluiting aan
het gezag der levenskrachten onderworpen
- is (u).

- zo.

3.

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 stof
werkende, haar, naar mate van haren aard,
eenen, wel verschillenden, maar echter vast

gestelden en bepaalden vorm geeft.

-

Deze levenskracht wil ik, om haar van alle ove

rigen te onderscheiden, de vormdrift noemen. ,,
-

3•

(u) cHR. GIRTANNER , Ueber das Kantifche Princip

fur die Naturgefchichte, pag, 14 feq. Gotting. 1796, 8vo,

-

|

-
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3. Dat derhalve de vormdrift bij het teelvocht
komt, wanneer het rijp, en onder zekere
bepaalde omstandigheden,

en voorwaarden der

baarmoeder is toevertrouwd; dat verder in het

zelve de beginfelen der vrucht leggen, 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 , zo

het door eenig toeval mogt geschonden wor
den, het gefchondene, door de herstellings

kracht, (S459-) zoo veel mogelijk, wederom

''

,,

heelt (y).

'

-

S 388
-

-

-

-

*

(v) Het zij mij vergunt hier drie aanmerkingen bij te
voegen :

2:

-

1. Dat ik het woord vormdrift alleen gebruikt heb, om
deze van andere rangen der levenskrachten verschillende 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 duifternis omhuld is, als de oorzaak der
zwaarte, en der aantrekking. Dit zijn toch ook
niet meer, dan woorden, welke men aan de gevol
gen dier krachten zelven, die ons de ervaring heeft

bekend gemaakt, gegeven heeft.

-

z. Dat ik daarom voornamelijk de benaming drift (nifus)
gebruik , om daar door de waarlijk levende wer

kingskracht van dit vermogen uittedrukkeu, en om

het daar door ten duidelijkste van die enkel werk
Bb 4

tui
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$ 588. Het komt mij dus als zeer waarschijnlijk
voor, dat die verschillende ligchaamsfappen, zoo

wel van den man, als van de vrouw ($ 527. 531.
551.), welke men weet, dat zich bij eene vrucht

bare vermenging, in de baarmoeder vereenigen ,
eerst eenen bepaalden tijd behoeven, om onderling

vermengd, bewerkt, en zoo rijp te worden. Dan
eerst, na dat deze tijd van voorbereiding verstre
ken is, zal in deze wel bewerkte en rijpe vochten

de vormdrift worden opgewekt, door welker ver
mogen, uit de tot hiertoe vormelooze zaadstof ge
deeltelijk aan de fraaije vliezen van het ei ($ 566.),

gedeeltelijk aan de vrucht zelve, die er in besloten,
is

tuigelijke krachten te onderscheiden, waar aan in

-

vorige dagenhebben
fommige
Wijsgeeren
het werk der
voortteeling
willen
toebetrouwen.
•

2. Dat daar en tegen het punt, waarop de geheele leer
eener vormdrift nederkomt, en dat reeds genoegzaam
is, om deze vormdrift en van de gedaante gevende

kracht (vis plaftica) der ouden, en van de zooge
naamde wezenlijke (esfentieele) 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) van welke beginselen thans een

ze

van beiden door de Natuurkundigen, bij het zamen
ftellen van de leer der voortteeling, aangewend is,
-

- -
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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 toch
tot zulk een hoogen trap van volmaaktheid gefte
gen zijn, echter, in de eerste weken na de be
vruchting, in de baarmoeder niets dan ongevorm

de fappen, en geen het minste fpoor van eenige,
reeds gevormde vrucht ontdekken kunnen ; ter

wijl deze echter tegen de derde week, als het wa
re, eensklaps, verfchijnt.
* $ 589. Ik zoude de grenzen van deze mijne

grondbeginfelen

overfchrijden, indien ik hier de

uit de natuur zelve ontleende bewijzen breedvoe

rig wilde - aanvoeren, waar door de kracht der

vormdrift in het werk der voortteeling, zo ik
niet geheel mis zie , zeer waarschijnlijk gemaakt
wordt.

::

-

-

-

- Het zij mij echter vergund eenige dezer bewij,
2en, wier kracht bij een eenigzins bepaalder na

denken ligt kan gevoeld worden, met korte woor
den, aan te ftippen.

--

-

.

.

.

.

$ 59o. Hiertoe brenge ik , bij voorbeeld eene
merkwaardige waarneming, die tot de historie der

planten of dieren, welke uit ouders van verschil
iende foort zijn voortgeteeld, behoort. Men heeft
namelijk gezien, dat door eene meermaals herhaal
de bevruchting van veele op elkander volgende
geslachten, door daartoe altijd mannelijk zaad van
dezelfde foort te nemen, de gelijkenis met de

moederlijke foort, bij de afstammelingen langza
-

Bb 5
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merhand verdwenen is, en dezelve aan de vader
lijke foort geheel en al gelijk zijn geworden, waar
door dan de eene foort, als het ware door eene

willekeurige gedaanteverwisseling, geheel in de
andere wierd veranderd (w). ...
" zee
- $ 591. ' Zoo moet men een zeer bekend ver

fchijnsel uit de geschiedenis der monsters hier me
de te huis brengen. Het is bekend, dat dezelve
ender íommige foorten van huisdieren, voorname

lijk bij de zwijnen, zoo gemeen zijn, als zij in
de oorspronkelijke natuurverfcheidenheid dezer die
ren zeldzaam voorkomen; - en echter beweren de

voorstanders van de vooronderstelling eener ont
wikkeling der kiemen, dat genoegzaam alle mon
fters reeds in de eerste kiem in hunnen wand

rochtelijken ftaat aanwezig waren. .

. '

-

$ 592. Wat de verfchijnfels der herftelling of
vernieuwing van fommige deelen aangaat; gelijk

deze, over het geheel, veel gefchikter door eene
vormdrift als door vooraf bestaande kiemen kunnen

verklaard worden, zoo zijn er ook fommige, 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

denfte weder aangroeijen (x). . . . . . .
* * . . . . .. . .. . ..
-

*

-

--

,, ºf

593

$

-

(w) Jos. G. KöLREUTER, dritte Fortfetzung der
Nachr. pag. 51. volg.
: 2 , ..."
s-

verhalf
,

-

(x) Nieuwe belangrijke verschijnselen worden vermeld,

in coRvisAar. Journal de Med. Marz 1809.
-

-----

-

2

"-

&

-4

-

- - -

-

-

-
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$ 593. Wanneer men eindelijk alle bewijsgron
den, welke van beide zijden worden bijgebracht,
naauwkeurig vergelijkt, en onpartijdig overweegt,

zal men ligt gewaar worden, dat de verdedigers
der voorbestaande kiemen zelve, aan het mannelijk
zaad, behalve de opwekkende kracht, die zij er aan

toeschrijven, eene nog groote vormkracht moeten
toekennen, 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
derhalve het getal der bestaande wezens buiten

noodzakelijkheid vermenigvuldigen?

2

-

N. ANsIAUx, clinique chirurgicale. Leod. 18 6. pag.

217. - London Medical and phyftcal Journal. Jul. 1816.
Eene andere opgave ben ik

verpligt aan mijnen vriend

den Jenaschen Hoogleeraar F. s. voiGT,
Het belangrijkste verschijnsel heb ik met eigene oogen
-

kunnen zien bij eenen jongen Geneesheer, mijn toehoorder,
die het Fransche leger gevolgd zijnde, in de beruchte

tocht over de Berefina de uiterste geledingen van de drie
vingers van de linker hand en twee van den kleinsten vin

ger, door de vorst verloren had, en bij wien reeds in
het volgende jaar, in de op een na laatste rei van den
wijsvinger, van den middensten en ringvinger, de horen
achtige beginfels der nagels , hervoortgebragt waren, de
kleinste vinger alleen nog verminkt zijnde.

396
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$ 594,

Zoo in de vrucht door die

vermogens,

welke wij tot nu toe hebben nagegaan, gevormd
en geheel volmaakt is, en zijne volle rijpheid be
reikt heeft, moet eene bijzondere werking der
moeder, welke de verlosfing, (y) genoemd wordt,
haar het licht geven.'
$ 595. Dit beslisfend tijdstip valt naar de gewone

regelmaat der natuur, waarbij zich de phyftologie
ook geheel bepaalt, tegen het einde der tiende
maanmaand, en dus met de negen- en dertigste of
veertigste week, in,
S 596. Zoodra heeft ook de zwangere baarmoe
der 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 heb
-

ben, minder dan eenige andere aan de vrije wil

lekeur onderworpen is. ($ 287,
$ 597. Over de oorzaken, welke deze zoo vast
-

bepaalde en spoedige gebeurtenis te weeg brengen,
zijn de gevoelens der Natuurkundigen zeer onder
j

fcheiden. Wanneer men echter alles wel overweegt,
fchijnt de opwekkende oorzaak van het baren eene
-

**

-

-

*

eeu

)

(y) T. B. osIANDER , Handbuch der Entbindungskunst.
Tab. II, pag. 1,
- --
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even min verklaarbaar ,

als zoo vele andere verschijnfels, welke aan
vaste tijdperken gebonden zijn, bij voorb., de ge
daanteverwlsfeling der infecten, de afloop der VaS

te tijdperken in de uitslagkoortfen, de crisis, enz.
enz. Ook wordt het rijpe ei, waarin de menfche
lijke vrucht besloten is, te dezen opzigte, en al
het overige gelijk gesteld, niet ongefchikt met de
vrucht eener plant vergeleken, welke zoodra zij
regt rijp is, eindelijk, van zelfs, van den boomt
valt, om dat de vaten, welke tot hare voeding
dienden, zich zamentrekken.

Zoo heeft men ook

waargenomen , dat de moederkoek zich bij den

mensch, tegen het einde der zwangerheid, een
weinig zamen trekt, en op die wijze, zich, als het
ware , tot hare toekomstige affcheiding van de
baarmoeder voorbereidt.

Alles toch, wat men van den hoogften graad
van de uitzetting der baarmoeder, als een opwek

kende prikkel tot het baren, gezegd heeft, wordt
behalve door meer andere bewijsgronden, ook door
zoo vele voorbeelden van

bevruchtingen buiten

de

baarmoeder, bij voorb. , in de buizen van FAL
L. o P I Us, of de eijerftokken, tegengesproken ;
daar het genoeg bekend is, dat de baarmoeder,

na den afloop der tien maanden eener dusdanige
tegennatuurlijke bevruchting, door de gewone ba
rensweeën , fchoon te vergeefs', wordt aange
tast (a).
-

$ 598.

(a) Een belangrijk voorbeeld van dien aard, heb ik bij
gebragt in Soc. fcient. Götting. Vol. III.

>
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$ 598. Dat er echter, behalve deze opwekkende
oorzaak, nog zeer krachtige uitwerkende oorzaken
noodig 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 mij zelven over
tuigd, dat het eigen leven der baarmoeder de naas
te en de voornaamste is. (S 42. 547 ) (b).
Onder de meer verwijderde oorzaken, fchijnen
zoo wel de perfingen , welke de ademhaling te
weegbrengt, als de uitgebreide zamenftemming

dertusschenribbige-zenuwen met het geheele overige

zenuwgestel, de eerste plaats te bekleeden (e).
$ 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 ademhaling,
die de hoog zwangere moeder benaauwde, verligt

wordt.

Terzelver tijd wordt de flijm der fchede

($ 543.) in eene grootere hoeveelheid afgeschei
den; de fchede zelve wordt flapper, de daar in

kolomswijze geplaatste plooijen worden effen, de
fchaamlippen zwellen op, en de mond eindelijk
der baarmoeder ontfluit zich tegen het nakend ein

de der dragt een weinig, en heeft nu eene ron
de opening.
S 6oo.
-

(b) J. DE GoRTER, de actione viventium particulari
pag. 38.
(c) cAMPERI, Demonftr. anat, pathol. Lib. II, pag. 9.
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S 6eo. De verschijnsels, welke zich bij het ba
ren, zoo ten opzigte van den aanvang als voort
gang (d), voordoen, volgen elkander in eene be

paalde orde op. Om die reden hebben de Vroed

kundigen dezelve ook in zekere tijdperken (fladia)
afgedeeld, waarvan de nieuwste Schrijvers er vier
of vijf optellen, offchoon zij in het bepalen der
grenzen van elk dier tijdperken eenigzins van el

kanderen verschillen.
S 6o 1. Het eerste tijdperk is dat, waar onder

-

de ware weeën de barende, doch niet hevig, be

ginnen aan te vallen. Deze weeën zijn fmarten

van eene zeer eigenaardige natuur. Zij vangen bij
de lendenen aan, en rigten zich in derzelver voort

gang naar het onderste gedeelte der baarmoeder.
Zij zijn bij den geheelen arbeid der vrouwe aanwe
zig, doch alleen bij tusfchenpozen, en dan eens
hevig, dan minder hevig ; dan eens komen zij
meer, dan minder aan. Deze eerste weeën noemt
men aankondigende, of dreigende (praefagientes),
en onder dezelven begint de mond der baarmoe
der zich meer te openen. Dan ook flinkt de buik

immer sterker, er is een aandrang op

het water,

en eene menigte flijm vloeit uit de flappe gezwol
len teeldeelen.

,

-

$ 602. Gedurende het tweede tijdperk, groeijen
de weeën aan, die nu den naam van voorbereiden

de (praeparantes) dragen, en onder de sterke per
fing

-

(d) sMELLIE's, Set of anatomical tables, Tab. XI-XV

*-*-mama-

-- ----------tº

-
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fing van den onderbuik, en met eene sterke ina
deming wordt het onderste fegment van de vliezen
die het ei uitmaken, buiten den-mond der baar
moeder en in de fchede gedreven.

S 603. Met het derde stijgen de weeën die nu
barensweeën (dolores ad partum) genoemd worden,
nog hooger, en werken met nog sterker kracht

op de baarmoeder, en persfen haar naar beneden;
zeer perst, dat het
onderste fegment der vliezen, waarvan wij zoo
waarop deze de vrucht zoo
eVen

spraken, barst, en een zeer groot

gedeelte

van het lamsvocht wegvloeit.
$ 604. Gedurende het vierde (e), fchiet einde

lijk, onder de hevigste, zoo genaamde fcheidende
(conquasfantes) weeën, en terwijl de barende eenc

allersterkste perfende poging doet, die genoegzaam
altijd met huiverigheid, tandknersing, beving der
kni

(e) Hoewel alle deze, naar derzelver verdeeling in vier s
tijdperken, verhaalde verschijnsels, ook bij onze vrouwen
zeer veel verschillen, zoowel ten opzigte van derzelver

hevigheid, als langdurigheid; zoo zijn echter, wanneer
men eenige weinige voorbeelden van, bijna zonder weeën
barende, vrouwen uitzondert, over het geheel echter, de

weeën, ook bij de meest natuurlijke verlossing, zoo on

eindig veel heviger, als bij de overige huisdieren, dat ik
niet, geloof, dat iemand, die beiderlei verlossingen meer

malen heeft bijgewoond, ooit aan het zeer groot onder
fcheid, dat hierin tusschen menfchen
- heeft, zal kuünen twijfelen.

en dieren plaats
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knieën, 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 ove
rig gedeelte des hoofds verder wordt voortge

stuwd, 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.

$ 605. Nadat het kind op die wijze gelukkig
geboren is, volgt meestal, na eene korte poos ,
het vyfde tijdperk, de uitdrijving der nageboorte,
met eene nieuwe vlaag van weeën, die echter veel
minder hevig is : en hier bij komt nog eene nieu

we bloedstorting uit dat gedeelte der baarmoe

der (f), waar aan door middel van het afvallend
vlies (decidua), de moederkoek gehecht is ge
weest. (g)

N

$ 606
(f) B. s. ALBINI, Tab. uteri gravidi VII.
GUIL. HUNTER, Anat. | uteri grav, Tab. X. fig. 3.

(g) Dit gedeelte van de baarmoeder, hetzij barende of
pas gebaard hebbende, heeft men doorgaans na N. MASSA,
cotyledonos genoemd; afgeleid uit de gelijkvormigheid van
de zwangere baarmoeder van vogels en geiten aan welke
dergelijke holligheden gehecht zijn, de zoogenaamde klier
achtige ligchaampjes van het chorion, welke met het vruchts
gedeelte der menschelijke moederkoek overeenkomen, ont
vangende. Al wat in de manier van het acetabulum hol was,
noemden de ouden x0rvA/v. - Vergelijkt. JoAcH, cAME

RARII, Comm. utriusque linguae pag. 256 384.
C c
»

-
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$ 606. Zoodra heeft zich de baarmoeder van dit
dubbeld pak, waarmede zij tot nog toe bezwaard
was, niet ontlast, of zij trekt zich weder langza
merhand zamen, en wel zoo lang tot zij in hare
vorige gedaante, ja zelfs genoegzaam tot hare vo
rige geringe grootte, terug gebragt is.

$ 607. Van dien tijd af, begint de kraamzuive
ring te vloeijen, het welk meestal de eerste week

aanhoudt. Deze vloed is aan de stonden vrij gelijk,
maar sterker, 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 zij rust nu van haren arbeid uit, tot dat

de stonden op nieuw beginnen te vloeijen, of zij
wederom bevrucht worde.

:

-->Gees-

-

-
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S 608. Met de baarmoeder zijn de borsten,
die heilige bronnen, de opvoedsters van het men

fchelijk geslacht, zoo als de Wijsgeer FAvo R1
NUs, bij G E LL I Us, ze fierlijk noemt, op ve.
lerleie wijze in zamenstemming, want beide werk

tuigen zijn in de kindsheid genoegzaam werke
-

- --

loos,

v
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loos, en beide beginnen die werkzaamheid te ge
lijker tijd met de huwbaarheid, zoo dat bij het
eerste vloeijen der maandstonden ook de boezem
begint op te zwellen. Van dien tijd af zijn zij dan

eens beiden te gelijk werkzaam, daar bij het toe
nemen der zwangerschap de borsten zich opzet
ten, en zog beginnen aftescheiden, dan eens beur
telings; daar de stonden ophouden, terwijl de moe
der zoogt, of de kraamvloed sterker is, indien zij
niet zoogt. Eindelijk houden deze werkingen, blj

het klimmen der jaren, beiden te gelijk op, zoo
dat, wanneer de ftonden niet meer wederkeren,

zoo wel de boezem, als de baarmoeder werkeloos,
flets en flap worden.

Behalve dit, bewijzen vele

andere verfchijnfelen in den zieken toestand deze

zelfde zamenstemming: die verfchijnfels, bij voorb,
welke men in onregelmatige ftonden, den witten
vloed, na het uitfnijden der eijerftokkken, en andere
ongesteldheden duidelijk kan waarnemen,
-

$ 609. Deze naauwe gemeenschap tusschen de
baarmoeder en de borsten, zal den genen niet
evreemd 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, tusschen de werktuigen, die in de vrou
welijke borst en buikholte gelegen zijn, schier alle
wezenlijk plaats hebben (h).
-

-

-

.

-

-

$ 61o

(h) JAC. ANEMAET, De mirabili, quae mammas inter

et uterum intercedit fympathia. Lugd. Bat. If 84. 4fo
Cc 2

\
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$ 61o. Vooral heeft men in vroeger tijd veel opge
had met de zamenstemming, welke men aan de in
monding der inwendige mamflagader met de onder
buiksflagader toeschrijft (i). Hoewel nu de Natuur
kundigen hier aan eertijds te veel hebben toegefchre
ven (k); is het echter niet onwaarschijnlijk, dat
deze inmonding geen gering deel aan die zamen
ftemming hebben kan, vooral uit aanmerking van
de verandering, welke de onderbuiksflagader,
in haren inhoud ondergaat, ten tijde der zwanger

fchap, en van het zogen.
$ 611. Maar behalve dit alles, hebben de baar
moeder en de borsten dit gemeen, dat zij beiden
met de werktuigen, die de chijl aanvoeren eene

naauwe gemeenschap hebben; zoo als men niet
alleen in velerlei ongesteldheden, maar ook bij pas
geboren meisjes meestal kan waarnemen.
S 612. De vrouwelijke borst (l), welke zoowel
door haren vorm, zoo als zij zich in den bloeijen

den leeftijd vertoont, als daardoor, dat zij behal
ve het tijdperk van het zogen dezen zelfden
vorm ,

(i) EUSTACHII, Tab. XXVII fig. 12.
HALLERI, Icon. anat. Fasc. VI. Tab. I.

(k) Zoo als G. RUD. BoEHMER, De confenfu utericum
mammis, caufa lactis dubia, zeer juist aanmerkt. Lipf.
175o. 4to.

(l) A. B. KöLPIN, De ftructura mammarum. Griphlsw.
1765. 4to. cum. fig. een.
ATH. JoANNIDIS, Phyftologiae mammarum muliebrium fpe
cimen. Hal. 18oI. 4to.
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vorm, meer dan de uijers van andere dieren duur
zaam behoud, tot de eigenaardige kenmerken van

het vrouwelijk geslagt bij den menfch behoort,
bestaat uit eene menigte van, als tot eenen koek bij

een gezamelde korrelige klieren, welke door tal
rijke groeven in kwabben verdeeld zijn, en in eenen
grooten klomp vet verzonken liggen. Dit vet is

vooral stevig en ongelagtig aan de uitwendige zij

de, welke met eene dunne huid bedekt is.
$ 613. Ieder dier genoemde kwabben, is we
derom uit kleinere kwabbetjes zamengesteld, en

deze wederom uit de zoogenaamde bolletjes of
knopjes, waarin de uiterste worteltjes der melk
buizen (m) uitloopen, die uit de fijnste takjes van
de mam- of boezemflagader een chijlachtig vocht

opnemen. 's

***
$ 614. Deze worteltjes der melkbuizen (n)

vloeijen

meer

en meer zamen, en loopen in zoo

vele voorname stammen uit, als er kwabben in
elke borst zijn, zoo dat er meest altijd, in iedere
borst, vijftien of een weinig meer gevonden wor

den. Deze buizen zetten zich wel eens uit, zoo
dat het boezems - worden, maar schijnen met dat

al door ware inmonding geen onderlinge gemeen
fchap te hebben (o).
-

-

:-

-

-

(m) vergelijkt twee platen van c. A. covovo,
de nagelatene van sANToRINUs.

S 615

achter
*

.

(n) zie de eerste plaat van MicH. GIRARDI, mede ach
ter die van sANTcRINUs geplaatst.
(o) J. GoTTL. wALTER , Ob/ervat. anat. pag. 33. feq.
Cc 3
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$ 615. De stammen der melkbuizen zelve, gaan
in zeer kleine ontlasting-, of afvoerings-buisjes
over, welke alle in den omtrek van het middel
punt der borst, door middel van bijkomend cel
wijsweeffel in den tepel overgaan (p). Deze tepel

is van zeer fijne bloedvaatjes en zenuwtjes voor
zien, en bij de werking van fommige prikkels ,
voor eene bijzondere oprigting vatbaar.

$ 616. Den tepel omgeeft een kring of rand (4),
welke even als het eerst gemelde

deel,

door de

eigenaardige kleur (r) van het slijmnet, dat onder
de opperhuid ligt (*), merkwaardig en daaren-

d

boven van vetbuisjes voorzien is (t).
S 617. Het vocht, dat in de tot hiertoe beschre

vene 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 evenredigheid

der bestanddeelen onderhevig is. Zij is ook, uit
hoof

-

(p) sANToRIN. Tab. posth. VIII.
(4) RUYscH, Thef. 1. Tab. IV. fig. 4.
- (r) Bij de zwangere vrouwen, vooral bij de zulke, welke

voor her eerste dragen, worden de tepels meestal geel
En KLINGSTAEDT verzekert, dat de tepels der Samojeed
fche meisjes , ook wanneer zij nog maagd zijn » Zeer ZWart
zijn, Mem. fur les Samojedes et les Lappons, pag. 44.
(*) B. s. ALBINI, Annot. acad. Lib, III, Tab. IV. fig. 3,

(*) MoRGAaNI, Adverf, anat. I. Tab, IV. fig. 2.
2 - -

-----+------------------ -------2 seasºns:
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hoofde van te groote hoeveelheid zoutgeest (fal
esfentiale), welke zij bevat, en waarvan wij naders

hand melding zullen maken, zeer moeijelijk te
ftremmen, en geeft geen fpoor van vlug loog
zout (u).

-

-

$ 618. Door wijngeest gestremd, levert zij de

zelfde bestanddeelen, als de melk der ftraks ge
noemde dieren, op. Behalve een waterachtige
damp, welke zij nog warm, en pas uitgeperst op
geeft, bevat de hui, afgefcheiden van het kaas
achtig gedeelte, zoowel de melkzuiker (v), als
het azijnzuur, verbonden met phosphorzure kalk
en magnefia , even als olie en flijmachtige dee,
len. De boter of room , zegt men, dat uit
kleine bolletjes bestaat, die van verfchillende en

niet altijd van dezelfde grootte zijn, daar derzel
ver doormeter van 2: o tot z; 5 lijn gezegd wordt,
groot te zijn (w).
S 619.
-

(u) FL. JAc. voLTELEN, (praef. HAHNIo,) De lacte hu
mano, obfervationes chemicae, Lugd. Bat. 1775, 4to.
PARMENTIER et DEYEUx, Précis d'Experiences et obferva
tions fur les differentes Especes du Lait Argentor 179o.
THENARD, in Annales de Chimie, Tab. LIX. p. 262. -

*

(v) MARc. LUD. wILLIAMoz, De fale lactis esfentiali
Lugd, Bat. 1756. 4to.

-

-

-

(w) senac, Traité du coeur, vol. II, pag. 276 Ed. II.
FR. v. P. GRUrTHUIseN, Unterfuch. uber den Unterfchied
zwifchen Eiter und Schleim durch das Microscop. Monsche

1899, pag. 16. fig. 15. 4to.

' .
Cc 4

-

-
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S 619. De overeenkomst, welke er tusfchen de
chijl en het bloed, en tusfchen deze beide fappen
en de melk plaats heeft (x), maakt het vrij waar

fchijnlijk, dat de laatstgenoemde , waarover wij
nu handelen, eene foort van chijl is, die wederom

van het bloed is afgezonderd, of liever niets an
ders, dan chijl, die van het bloed, waar bij zij
pas gemengd was, voor het ondergaan eener vol
komene vermenging, wederom is afgescheiden.
Voor dit gevoelen fpreekt onder anderen, eens
deels dat men verfchillende hoedanigheden van het

gene de min genuttigd heeft, duidelijk in de melk
waarneemt (y), anderdeels dat die waterachtige
melk, welke gedurende de zwangerheid, en kort
na het baren, uit de borsten vloeit, veel naar
chijl gelijkt (z).
$ 62o
(x) Vergelijkt Jo. THEOD. VAN DE KASTEELE, De analo

gia inter lac et fanguinem. Lugd. Bat. 178o. 4to.
ALDx. wILsoN, Over de overeenkomst tusschen de melk

en de chijl, in zijne Ob/ervations relative to the influen
ce of the climate , pag. 97. volg.

w

Gy) Ziet behalve een wolk van getuigen, hier over KöL
PIN in PALLAs, Neuen nordifchen Beitrãgen, Vol. II.
pag• 343- .

*

(z) En over het geheel is het, om meer dan eene

reden, niet onwaarschijnlijk, dat de waterachtige fappen,
die de opslurpende 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 door
gaans waarneemt.
h

Voor

--------

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

T--------

-

- --------

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

TT

-

-

-
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. $ 62o• De reden waarom onder het gedurig zui

gen, dit voor het kind zoo zacht voedsel met der
tijd dikker en vetter wordt, fchijnt ook voorna
melijk in de wateraderen te liggen. Deze zijn, in
de borsten, in groot aantal, aanwezig, en zuigen,

naarmate de melk overvloediger en aanhoudender
vloeit, eene grootere hoeveelheid derzelve, en staag
meer huiachtige deelen er van in, voeren ze verder
naar de bloedmasfa, en vermeerderen dus dit ge

heele affcheidings werk, ja nemen zelfs, na het op
houden van het zogen, de overblijvende melk op,
en vermengen die met dezelfde massa (S

44%).

-

-

2 I•

-T

Vooral maakt het volgend verschijnsel dit nog waarschijn
lijker. Het is bekend, dat de beenen der zwangere vrou

wen, bij eene vergevorderde zwangerschap sterk opzetten,
omdat de in grootte toenemende baarmoeder de aanzien
lijke en talrijke watervaatsvlechten, die in de lendenen

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 minsten bij eene vrouw
die pas gebaard heeft, zeer flap nederhangen. Hiervan is
ongetwijfeld de reden daarin te zoeken, dat de lynpha
wier doorstraling nu niet meer door de drukklng der zwau
gere baarmoeder verhinderd wordt, met geweld opwaarts

stijgt, waar van dan ook spoedig eene ruimere afscheiding
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
opslurping van de waterachtige fappen in den mond ont
staat. (Zie $ 33c.)
Cc 5
-

--

----
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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 't zuigen
van het kind zelf aan den gang gehouden , tot
dat de ftonden, welke al dien tijd meestal ophou
den te vloeijen, terugkeren.
# Echter heeft men wel eens waargenomen, dat
uit de borsten van zuivere maagden, zelfs van pas
geboren kinderen van beiderlei kunne , ja ook van

volwassen mannen (a), melk gevloeid heeft. Het
laatste is ook bij andere zoogdieren wel eens ge
bemrd (b).

$ 622. De ontlasting der melk wordt door ha
ren grooten overvloed veroorzaakt, waardoor zij,
gelijk bekend is, ook wel van zelfs afloopt, en
wijders wordt zij bevorderd door het drukken der
borsten, en het zuigen van het kind.
T

(a) In Commentar. acad. ft. Petropol. Vol. III. pag. 278.
feq. vindt men aangeteekend, dat zulks in Rusland een
gemeen geval is.

(b) Hierover heb ik breeder gehandeld in 't Hannoverisch
Magazin 1787. pag. 753. Volg. ,
«",

-

-

-

-
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5:

$ 623.

Uit hetgene wij over

de wijze gezegd:

hebben, waarop de vrucht, nog binnen den ker
ker der baarmoeder besloten, en in een warm bad

zwemmende, leeft, blijkt van zelfs dat hier een
groot verschil plaats moet hebben in de ligchaams
werkingen, wanneer men dezelve ook met die

vergelijkt, welke, in het kind na de geboorte, en

nu op zich zelf staande, plaats hebben. Wij moe
ten hier het voornaamste van dit verschil opgeven.
$ 624. Om dan met het bloed en deszelfs omloop
een aanvang te maken; zoo verschilt dit purper
vocht

,

(c) Vergelijkt bij deze afdeeling, behalve vele anderen,
TREw, De differentiis quibusdam inter hominem natum at
mafcendum intercedentibus. Norimb. 1736.4to. . . .

ANDR. et FR. RoessLEIN (fratres), De differentiis inter
foetum et adultum.

Norimb 1783. 4to.
FERD, G. DANz, Zergliederungskunde des ungebohrnen
Kindes, mit Anmerkungen von S. TH. soEMMERINo. Francf.
1792. II. Wol. 8vo.
**

*

*,

Voorts THEoD. HooEvEEN, De foetus humani morbis
pag. 28 feq. Lugd. Rat. 1784 4toe

s .

. .

.

FR. AUG. wALTER , Annot. acad, pag. 44 feq-

-

1. D. herhoºpt, de vita inprimit foetus humani, Hawn.
18o2. pag. 61. 8ro.

-

\-

• G7 •
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,

-
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vocht in het kind, dat nog geen adem kan halen ,
voor eerst daarin, dat het een donkerder kleur
heeft, die zelfs door de werking der lucht niet
licht wordt ($ 13.). En ten tweeden, is het ook
van het bloed in den mensch, na de geboorte,

daar door onderscheiden, dat het moeijelijker en
flechts onvolkomen ftremt (d), Behalve dit, heeft
het bloed een geheel anderen loop in de vrucht,
welke, door

tusfchenkomst der navelstreng,

gemeenschappel:en.

eenen
bloedomloop met den moeder

koek onderhoudt, en nog geen lucht ingeädemd
heeft, dan na de

geboorte,

met

ophoudt, en het kind reeds eens

de moeder

wanneer de gemeenschap

adem heeft gefchept (e),

noo -

al

$ 625. Voor eerst toch dringt de navelader,

welke uit den moederkoek voortkomt, door den
ZOO -

(d) FoURcRoy, in Annales de Chimie, Tom. VII. pag.
162 volg.
24
(e) HERM. BERNARD, De eo quo differt circuitus fangui

ni, foetus al illo hominis nati. Te vinden in de verzame
ling van oveRKAMP, Tom. I.

-

t Jos. wENC. czIKANEK, De actuofa hominis 'mafcituri vita
J. circul. foetus ab hominis nati diverfitate. Te vinden in
de Verzameling van wAssERBERG, Tom. IV."

‘ saBATIER, Sur les orgames de la circulation du fang du
foetus. Achter zijn Tr. Complet d'Anat. Vol. III. pag. 386.
fq. Ed. 1781.

,

“ .

. '

. .

“ Vooral J. F. LoestenN,b in Magazin Encyclopedique 1803.
T, III. Vole LI. PaJ- 28.

fq,

ges-

-

-

-

4
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zoogenaamden navelring van de vrucht door, loopt

naar de lever, en stort haar bloed in den boezem
van de poortader uit. Van daar wordt het gedeel

telijk door middel der takverspreiding dezer merk
waardige ader door de lever verdeeld, gedeeltelijk

gaat het onmiddelijk door de aderlijke buis van
ARANTIUS (f), in de benedenfte holleader over.
Beide kanalen, te weten het uiteinde der navela
der, dat binnen de buikholte van de vrucht beflo

ten is, en de genoemde aderlijke buis vergroeijen,
nadat de navelstreng is afgesneden, en het eerste
wordt dan de ronde band van de lever.

-

$ 626. Wanneer het bloed nu vervolgens uit de
benedenste holleader in het voorste gedeelte van
het hart is gekomen , vindt het in de vrucht den
weg door de longen nog grootendeels gefloten,
en moet dus een anderen nemen, weshalve het
door middel van het klapvlies van EU s TAC H1 Us,

en het eironde gat, naar het linker, of achterfte
oor van het hart doordringt.

-

S 627. Te weten, aan den mond van deze on

derfte uit de buikholte opklimmende holleader,
is, in de vrucht een groot klapvlies (g), in de ge
daante van eene halve maan, geplaatst, hetwelk,
naar

***eam

-

(f) ARANTII, De humano foetu libellus, pag. 97.
Vergelijkt B. s. ALBINI, Explicatie Tabular. Euftach.
pag. 154. feq.
-

-

-

(g) HALLER, De valvula Euftachii. Gotting. 1738. 4te.

414 ovER HET vERscHIL IN DEN MENsch,
naar den uitvinder (h), het klapvlies van E Us TA
c H1 Us genoemd, en bij vervolg van tijd meestal,
langzamerhand vernietigd wordt, en dit klapvlies
fchijnt den stroom van het uit de buikholte aan

stroomend bloed naar de opening, of het gat,
waarvan wij ftraks zullen fpreken, en dat in het

middenfchot tusschen de ooren van het hart ge
maakt is, heen te stuuren (i).
$ 628. Deze opening is het eironde gat (k),
waar door het grootste deel van het bloed, het
welk uit de onderfte holleader komt, met elke

ontspanning der ooren van het hart, in het lin

ker, of achterste oor gedreven wordt (l), terwijl
de terugvloeijing van hetzelve door een fikkelvor

mig klapvlies, hetwelk voor deze opening gefpan
hen is, en bij elke zamentrekking der ooren van
het hart dien weg fchijnt te fluiten, belet wordt.
Dit zelfde klapvlies fluit meestal reeds in de
eer
-

- --

(h) EUSTAcHIUs, De vena fine pari, pag. 289. Van
zijne werken, Tab. VIII. fig. 6. Tab. XVI. fig. 3.
(i) LobsTEIN, De valvula Euftachii. Argent. 1771. 4to.
- (k) 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.
(l) c. FR. woLFF, heeft een zeer bijzonder -gevoelen
omtrent dat eironde gat. Hij houdt het voor eene tweede

opening van de onderste holle ader, welke in het achter
fte hartsoor voor uitkomt. even als de algemeen bekende
opening in het regter of voorste. » Zie Nov. comment. ac.

fcient. Petrop. Tom. XX. pro. A. 1775.

--------
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eerste jaren der kindsheid deze opening, en groeit
met dezelve zamen , en dat wel in dezelfde even
redigheid, als het klapvlies van E Us TA c H I Us,

langzamerhand uitteert, kleiner, en min of meer »
vernietigd wordt (m).
S 629. Intusfchen kan het bloed, dat terzelver
tijd het regter oor, en vervolgens de regter kamer

van het hart, voornamelijk uit de bovenste holle
ader, instroomt, slechts 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 alsdan van zeer dikke

en fterke fpiervezels voorzien is, terstond en zon

der dat het de longen doorgaat, in de groote flag
ader gevoerd.

Dit gefchiedt door middel van de

flagaderlijke buis (n), die uit de longader, waar
van zij, om dus te fpreken, de voornaamste tak

is, voortspruit en naar de bogt van de groote flag
ader loopt, en deze buis wordt meestal, reeds in
de eerste weken na de geboorte gefloten, en in
eene foort van dikken band veranderd.

S 63o. Door den ftam {der groote flagaders naar
beneden gevoerd, stroomt het bloed, 't welk

groo

tendeels weder naar de moeder terug gevoerd moet
worden, in de navelflagaderen (S 572.), die aan
weêrzijde van de pisbuis (urachus) den navelring
door
-

(m) H. PALM. teveLiNo, De valvula Eu/tachii, et ft.
ramine ovali. Anglipol. 178o. 8vo. cum. fig. aen.

(n) 2. s. ALBINI, Annot, acad. L. II. Tab. VII. fig. 7.

4r6 ovER HET vERscHIL IN DEN MENScH,
doorbooren, en die na de geboorte, insgelijks, in
vaste koorden of banden overgaan (o).

$ 631. Gelijk de longen in de vrucht naauwe
lijks eenige 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

is

donkerder, en hare zelfstandigheid vas
ter, en meer op eengepakt, zoo dat zij foortelijk

kleur

zwaarder zijn, en wanneer zij versch en onge
fchonden zijn, in eene groote hoeveelheid water

zinken; daar zij in tegendeel, bij aldien het kind
levend is ter wereld gekomen, en adem gehaald
heeft, onder gelijke omstandigheden, op het wa
ter drijven (p). De regter long fchijnt dit voor
uit te hebben, dat zij, bij de eerste inademing,
uit
-

-

(o) HALLERI, Icon. auat. Fafc. IV. Tab. III-VI.

(p) Het is hier de plaats niet de omstandigheden, onder
welke dit plaats heeft, te bepalen, of ook van de voor
zorg, die men aanwenden moet, in de zoogenaamde longe
proef, derzelver nut en geregtelijke kracht, enz. te fpre

ken. Wien dit aangaat kan hierover het gewigtig gefchrift
van GUIL. HUNTER nalezen, te vinden in Medical obfervat.

and Inquiries, Vol. VI. pag. 284.

*

f

-

PH. c. HEINEKEN, Disf: de docimafia pulmonum in cer
to vitae et mortis recensnatorum figno. Gott. 1811. 4to.
F. B. oSIANDRI, Commentatie de respiratione, vagitu et

vi vitali foetus humani inter partum, de qua comf Gottt

gel. Anz. 182o. pag. 1955, fq,
-

-

* *

*

-

- ,
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een weinig eerder lucht fchept, dan de linker (q).

Het overige, wat den aanvang dezer nieuwe wer
king aangaat, hebben wij te voren, toen wij van

de ademhaling zelve fpraken, afgehandeld,
$ 632. Uit hetgene wij elders over de voeding,
der vrucht gezegd hebben , is het gemakkelijk
op te maken, dat derzelver darmkanaal, en de werk
tuigen der chijlmaking geheel anders moeten ge
fteld

wezen,

dan bij den mensch na de geboorte.

Zoo zijn dan ook, bij voorb. bij eene vrucht van
flechts weinige maanden, de dikke darmen zeer
gelijk aan de dunne ; doch in de laatste helft der
zwangerschap, wanneer zij door het meconium

op

gezet zijn, dragen zij den naam van dikkedarmen
met meerder regt.

-

$ 633. Het meconium is eene drekstof, welke
bruinachtig groen van kleur is , en buiten allen
twijfel van de ligchaamsfappen , en voornamelijk
van de gal van de vrucht deszelfs oorsprong onc
leent; 't welk men vooreerst daar uit kan opma

ken, dat de tijd, waarop gemelde stof zich het

eerst vertoont, met dien overeenkomt, waarop de
afscheiding der gal, bij het kind, een aanvang

neemt : voorts schijnt de merkwaardige waarne
ming, dat bij monsters ? zonder lever, in plaats
Van

-

n

t

(q)

Portal, in Mem. de l'acad, des fe, de Paris. A.

1769. pag. 555. fgq.

METzGER, De pulmone dextro ante finiftrum refpirante.
Regiom. 1783. 4to.
-

Dd

»

*

,
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van het meconium , flechts een ongekleurd flijmach

tig vocht in de ingewanden gevonden wordt, dit
mede te leeren.

$ 634. De blinde darm heeft ook bij het pas
geboren kind, nog bij lange na zijne, hem eigene
gedaante niet, maar vormt, met het wormsgewijze

verlengfel, een onafgebroken doorloopend kanaal
(r), CI1Z,
$ 635. Van andere onderfcheidingen hebben wij
nu en dan reeds melding gemaakt, en gaan die
-

-

dus hier met stilzwijgen voorbij; waartoe de pis

buis (S. 573.) en het vlies van den oogappel
(S. 262.) en in de mannelijke vrucht het neerda
len der ballen (S. 51o. volg.) behooren: fommige
zullen hare plaats beter in eene volgende afdee
ling vinden; de overige, die van minder aanbelang
zijn , flaan wij over.
$ 636. Er zijn echter nog fommige raadfelach
tige deelen, waarvan 't mij hier de geschikste plaats
fchijnt, melding te maken , maardien zij bij de
vrucht, in evenredigheid, grooter zijn, en voor

namelijk in hare huishouding van dienst fchijnen
te wezen; offchoon ik voor mij van begrip ben,
dat derzelver wezenlijk en voornaamste gebruik
tot nog toe onbekend is, en met behulp der ver

gelijkende ontleedkunde nader moet onderzocht
worden.

Meestal worden deze deelen klieren genoemd,
-

hoe

-

(r) B. s. ALBINI, Annot. acad. Lib. IV. Tab. II. fig. 7.
:

-
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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.
$ 637.
klier (s)
dat dien
uit twee

De eerste derzelve, de fchildvormige
zit voor het kraakbeen van den strot,
zelfden naam draagt. Deze klier bestaat
kwabben, heeft eenigermate de gedaante

van eene halve maan (t), is in de vrucht met een
waterachtig vocht opgezet, en wordt, in verge

vorderde jaren bijna geheel fappeloos (u).

$ 638. De borstklier is een wit en teer vlezig
deel, dat insgelijks uit twee kwabben bestaat, soms
zelfs in twee deelen verdeeld is, en ook wel van

binnen eene groote holligheid heeft (y). Zij is bo
Ven!

(s) F. MEcKEL, Abhandl. aus der menfchlichen und
vergleichenden Anatomie. Hal. 1806. 8vo. Deze beroemde
man heeft het waarschijnlijk gemaakt dat deze drieledige
werktuigen tot de fcheikundige verrigtingen van het zenuw
en leverstelsel dienstig zijn, en alzoo tot vermindering van
de waterstof en koolstof verstrekken.

C. UTTINI , de glandulae thyroideae ufu, in Comment.
inftit. Bononiens. Vol. VII. p. 15. fq.

(t) HALLERI, icon. anat. Fafc. III. Tab. III.
(u) J. A scHMIDTMULLER, über die Ausführungsgängd
der Schilddrife. Landsh. 18o4.

(v) AUG, LUD. DE HUGo, De glandulis in genere et
fpeciatim de thymo. Gott. 1746. fig. 2. 4to.
Dd 2

.
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ven aan onder het middenste gedeelte van het borst
been geplaatst, reikt fomtijds ter weerszijden tot
aan den strot (w); heeft in de vrucht eene verba
zende grootte, en is alsdan vol van een melkachtig
vocht. Met het klimmen der jaren wordt deze
klier langzamerhand opgeflurpt, en er is met den

naderenden ouderdom niet zelden geen fpoor meer
van over (a).

$ 639. De bijnieren, die ook wel bovennierfche
klieren, of blaasjes voor de zwarte gal genoemd
worden, zijn onder het middenrif op den boven
rand van de nieren geplaatst (y).

In volwassenen

zijn zij meestal kleiner, eenigzins van de nieren
verwijderd, en met een bruin vocht opgevuld, dat
in de vrucht meer roodachtig is.

MoRAND. Fil. in Memoires de l'acad, des fc. de Paris.
A. 1759. Tab. XXII-XXIV.
v. MALACARNE, in Memorie della foc. Ital, t. VIII.
-

1799.

P. I- p. 239.

F• CALDAN1, congettura fopra l'ufo della glandola timo,
Venet. 1803.'4to. .
s. CH. LUCAE, amat. Unterfuchungen der Thymus. Fasc.

I. II. Francf. ad. M. 1811. 4to.
C. F. TH. KRAUSE, opinionum de thymi functione exa
zner. Gotting. 1818. 8vo.

Gw) HALLERI, Icon. anat. t. a. p.
(x) HEwsoN's, Experimental Inquiries, Part III.
(y) Zie de Platen van den uitvinder EUSTACHI Us, Tab.
I, II, III. en Tab. XII. fig. 1. Io. 12.
HALLERI, Icon, anat. Fafc. III. Tab. IV.
MALAcARNE. t. a. p.
VIER
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$ 64o.

Er blijft nu niets

meer overig, dan dat

wij den mensch, waarvan wij de dierlijke huishoul

ding, 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 voornaam

fte tijdperken van zijn leven heen, tot zijn einde
toe, vergezellen (z).
S 641. De eerste beginfelen van de vorming der

vrucht schijnen in de derde week, na de bevruch
ting, plaats te hebben ($ 569.) Deze vrucht staat
dan slechts op den allerlaagften 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 een aanvang neemt,
zoo als dit in de nog zeer tedere menfchelijke

vrucht, bij eene zeldzaam voorkomende gelegen
heid, nu en dan is waargenomen (a), gelijk het
door

(z) Vergelijkt c. A. PHILIrEs, de decremento f: de ma
arasmo fenili.

Hal. 1808. 8vo.

-

(a) Jo. DE MURALTo, in Ephem. N. C. Dec. II.
pag. 305.

An-

I.

*

ROUME DE ST. LAURENT. bij RoziER, Obf. et mem. fur

Va phyflue, pag. 53. Juill. 1775.
Dd 3

-
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door A R 1 s To TE LEs reeds voorlang in een be
broeid ei gezien (b), en, van zijne tijden af, on
der den naam van punctum faliens (opfpringende
flip) algemeen genoeg bekend is geworden.
De eerste vorm van het teedere wichtje is nog
eenvoudig en als het ware vermomd, aanmerkelijk

verschillende van de volkomene vorming des men
fchelijken ligchaams, welke men den hoogften trap
van de vormdrift mag noemen, waartoe zij niet
dan trapsgewijze en als het ware door herfchep

ping van eenen eenvoudiger vorm in eenen volko
mener schijnt te kunnen geraken (c).
$ 642,
-

(b) ARISToTELIs , Hiftor. animal- Lib. VI. C. 3. Op.
Vol. II. pag. 326,

(c) Van hier, zoo als ik elders gezegd heb, (in novis
litterariis Goettingenfibus Ao. 1808. pag. 1386.) heeft men
niet zelden menschelijke monsters gezien, die de gedaan
te van redeloze dieren in zoo verre voorstelden, als die
vormdrift in derzelver maakzel door de eene of andere
oorzaak gestuit en belet, dezen hoogften trap van men
fchelijken vorm niet bereiken konde, maar op eenen lage

ren trap bleef en het voorkomen ten minsten der dieren
voorstelde. In tegendeel is mij geen eenig wezenlijk voor

beeld tot nog toe bekend, van een monsterachtig maak.
fel in de redenloze dieren, dat als door eenen sprong
der vormdrift eenen menschelijken vorm voorgesteld heeft.

Vergelijkt aangaande dergelijke vermommingen en gelijk
vormigheden, na HARvAEUS, de generat. animal pag. 184,
235 fq- Ed. Lond. 1651. 4.) GREw, cosmol. facr. pag.
37. 47. LisIER, de humorikus, pag. 444. en anderen,
/

voor
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$ 642. Met de zevende of achtste week begint,
zo ik mij niet bedrieg, de beenwording in de men
fchelijke vrucht (d). Het beenfap fchijnt zich het
allereerst tot kernen te vormen in de fleutelbeende

ren, ribben, rugwervels, de groote rolronde been
deren der ledematen, het onderfte kakebeen, en

eenige andere aangezigtsbeenderen, voorts nog tot
kleine netvormige plekjes in fommige platte been
de

vooral AUTENRIETH, Obf: ad. hist. embryonis facientium.
P. I• Tubing. 1797. 4. F. MECKEL, zoo wel in AufSätz

zur menfchl. und vergleich. Anat. pag. 277. fq. als in Bey
träg. zur vergleich. Anat. pag. 63- en c. A. PHILITEs,
t. a. p•

-

(d) Ik zeg in de menschelijke vrucht, want in het be
broeide ei begint zij eerst veel later, namelijk met denne
genden dag, welke met de zeventiende week bij de men
fchelijke vrucht overeenkomt.

Wij moeten er ons dus voor wachten, om van waarne
mingen, op het bebroeid ei gemaakt, onvoorwaardelijk
tot de vorming der menschelijke vrucht te besluiten. HAL
LER zelf is in de dwaling vervallen, daar hij zonder ver

der bewijs verzekert, dat hetgene hij omtrent de been
deren der kiekens had bewezen, ook ten opzigte van alle
andere dieren, ja van den mensch zelven geldt.

Dit vooroordeel heeft naderhand zoo zeer de overhand
genomen, dat er zelfs Geneeskundigen geweest zijn, die
in geregtelijke berigtgevingen in de zaak van ontijdige ge
boorten, hunne bewijzen op deze vermetele vergelijking
van de tijdperken der broeijing met die der zwangerschap
bouwden.

Ziet bij voorb. HUG. MARRETI , Confultation

au fujet d'un enfant, etc. Dyon 1768. 4to.

Dd 4

-

*
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deren van het bekkeneel, te weten het voorhoofds

en achterhoofdsbeen, later in de kruinsbeenderen,
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,

$ 643. Op de helft der zwangerschap, beginnen
de afzonderingen van fommige vochten, zoo als van
het vet ($ 486.) en de gal. Met den afloop der
zevende maand zijn in het algemeen hare werktuigen
die tot de levensverrigtingen, de natuurlijke en dier
lijke bestemd zijn, zoodanig toegenomen, dat zij nu
ter wereld gekomen zijnde, naar de gewone uit

drukking levende genaamd wordt, en gedeeltelijk
als burger beschouwd wordt.
$ 644. Bij de meer en meer rijpende vrucht,

behalve dat zijne huid met een kaasachtig vernis
overtogen wordt, spruit nu een dun hoofdhaar
langzamerhand uit, en er groeijen kleine nageltjes
aan de vingeren : het vlies van den oogappel ver
dwijnt ($ 262.): het uitwendige kraakbeenig ge
deelte van het oor wordt vaster en veerkrachtiger,

en bij de mannelijke vrucht heeft het neerdalen
dêr ballen

plaats.

$ 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
be
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bedekte, verdwijnt langzamerhand, de rimpels en
plooijen der hnid worden glad, de aars verbergt
zich tusfchen de billen, welke nu, van lieverlede,
gevormd worden, enz.

$ 646 Langzamerhand leert het kind nu ook
de vermogens zijner ziel aanwenden (e); 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.

$ 647. Ook de werktuigen der uitwendige zinnen
krijgen meer en meer derzelver bepaalde gedaante,

en worden volkomen er, gelijk het uitwendige van
het oor, de holten der neusgaten, de bedekfels

der oogen, de boog namelijk boven de oogholte
en de wenkbraauwen.

$ 648. De beenderen van het bekkeneel groeijen
vaster zamen, de fontanelten worden gefloten, en

gewoonlijk met de achtste maand begint het kind
landen te krijgen.
»

$ 649. Dan is het ook tijd om het kind te fpe
nen, dat zijne tanden kreeg om vaster fpijs te
vermalen, en niet om den tepel der moederlijke
borst te bezeeren.

$ 65o. Tegen het einde van het eerste jaar be
gint het ook reeds te staan, en zich in een regt
op

(e) TIEDEMANN, ueber die Entwickelung der Seelen fi
higkeiten bey Kindern. In Hesf. Beytr. Vol. II Part. II, III.
Dd 5
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opflaanden ftand te houden, dat van den mensch,
over het algemeen beschouwd, het grootste voor
regt is. (f)
$ 651. Na dat het gefpeend 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 geflacht, 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.
$ 652. Met het zevende jaar vallen de twintig
melktanden een voor een- uit, het kind krijgt
nieuwe tanden, die, met den tijd, ten getale van

twee en dertig, aankomen, en niet weer gewis
feld worden.

S 653. In die kindfche jaren munt het geheu

gen, 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.
S 654. . Ook valt deze levendige verbeeldings

kracht, juist het gefchikste tegen den huwbaren
/

leeftijd in, waarin de mensch langzamerhand tot

groote en zeer merkwaardige veranderingen, welke
de aanstaande geslachtswerkingen vorderen, wordt
- voorbereid.

-

$ 65s.
(f) GER. vRoLIK, (Praef. BRUGMANs), Disfert. de homi
me ad fatum gresfumque erectum, per corporis fabricant

dispofito-Lugd. Ba t. 1795. 8vo.
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$ 655. Eerst beginnen bij het opwasfend meisje
de borsten op te zwellen, terwijl de kin van

den jongen met donzig haar bedekt wordt, en bij
beiden doen er zigh meer diergelijke teekenen ,
eener naderende hifwbaarheid voor. Daarop be-,
gint het meisje deh maandelijk/che tol te betalen,
($ 554.) en op deze gewigtige gebeurtenis in de

huishouding van het vrouwelijk ligchaam, volgen
fchier altijd, behalve meer andere verschijnfels,
eene grootere levendigheid der oogen, en rood
heid der lippen, en verfcheidene hoedanigheden

worden in de huiduitwafeming voor de zinnen
duidelijk bemerkbaar. Bij den jongeling vindt nu
de affcheiding van het zaad plaats, waarmede een •
rijkelijker uitfpruiten van den baard (g), en eene
merkwaardige verandering in de flem, die nu
zwaarder wordt, gepaard gaat.

Te gelijker tijd wordt de geflachtsdrift, door
de inwendige stem der natuur zelve, als het ware,
het eerst opgewekt, ($ 71.) en de mensch, nu in
den bloei van zijn leven, is tot het werk der

voortteeling gefchikt,

$ 656.
(g) Het, nog heden ten dage nu en dan, opgewarmde
fabeltje van Amerikaanfche, baardelooze volken heb ik met
eene groote menigte van getuigenissen wederlegd in Got

ting. Magaz. Ann. II. Part. II. pag. 418. volg. Uit de lateren zie men aangaande Noord-Indianen J.

HEcKEwiLDER, von den Indianifchen Völkerfchaften, pag. 34o.
fq. en over de Brazilianen , Prins
I, pag. 135. fd,

MaxMILIAAN,

Reis Wol,
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S 656. Een vast tijdflip, waarop de huwbaarheid
invalt, te bepalen is onmogelijk; daar zulks naar
gelang van het verschil in luchtstreek en tempe
rament (h) merkelijk verschilt. De teedere kunne

is echter over 't geheel iets vroeger huwbaar dan
de mannelijke, zoo dat men bij ons te lande,

een meisje van omtrent vijftien jaar, reeds huw
baar noemen mag; terwijl een jongen het niet dan
met zijn twintigste jaar is.
$ 657. Het eindperk van den wasdom heeft de
natuur een weinig later geplaatst, waarin echter
mede de luchtstreek veel verfchil maakt, om niet

eens van het onderscheid te fpreken, dat hierin

ten opzigte van bijzondere menschen en bijzondere
familien, plaats heeft. (i).
$ 658.

-

(h) Want ook in Zwitserland heeft men het voorbeeld
van eene negenjarige kraamvrouw gehad, hetwelk GoTTL.

EM. HALLER mij heeft medegedeeld, en ik in de Med,
Bibl. Vol. I. pag. 558. volgg. geplaatst heb.

(i) De mensch toch heeft het voorregt, niet om min
der dan andere bewerktuigde ligchamen de kracht der
1uchtstreek te gevoelen; 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 coMMER
's oN gewaagt, aangaat, de vergroote verhalen omtrent

de eerstgemelde reuzen, heb ik tot de

natuurlijke waar

heid te rug gebragt, in mijn werkje over de Aangeboren
verfcheidenheid van het menfchelijk gefacht, bladz. 219 volg.
Waar
w
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$ 658. Omtrend den zelfden tijd groeijen de
verlengfels der beenderen, die tot nog toe van
het been zelf waren afgescheiden, met hetzelve
naauw vast, en worden met hetzelve een onaf
gebroken geheel.

$ 659 De mannelijke leeftijd, die het langste
en voortreffelijkfte tijdperk van het menfchelijk le

ven uitmaakt, staat, ten aanzien van de ligchaams
werkingen, op den hoogsten levenstrap, welke in
de hoogstmogelijke sterkte, en vastheid der ge
noemde ligchaamswerkingen bestaat, en heeft,
ten opzigte van de zielsvermogens, het onfchat
baar voorregt van een rijp oordeel.

$ 66o. Het ophouden der maandstonden, waar
mede onder anderen het uitfpruiten van eenen
baard niet zelden (k) gepaard gaat, bij de vrou-

wen; de traagheid tot het werk der voortteeling
bij
Waar ik tevens heb aangetoond, dat de genoemde '
dwergen tot de ziekelijke kropmenschen (Cretiners) be
hooren.

-

-

(k) Dit is zeker een merkwaardig verschijnsel, dat

Het is over

tevens een verder onderzoek wel waardig is.

eenkomstig met eene diergelijke verandering, welke men
in wijfjes vogels heeft waargenomen, en hierop neder
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. Hierover heb ik breedvoeriger gehan

deld in mijne verhandeling de nifus formativi aberratia
nibus, Gott. 1803, p. 8.
-

Zie J. BüRLIN, de feminis ex fuppresfone menium bar
bar is. Altdorf. 1664. 4to.
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bij de mans; bij beiden de beginfels van droogheid
der vezels uit ouderdom (l), en een langzaam
doch duidelijk afnemen der levenskrachten zijn zoo

vele teekenen, die den naderenden ouderdom aan
kondigen (m).
$ 661. De koude grijsheid eindelijk vergezelt
eene lastige stompheid der uit- en inwendige zin
nen, de noodzakelijkheid om langer te slapen, en
eene loomheid in alle werkingen der dierlijke huishou
-

ding. De haren worden grijs en vallen gedeeltelijk
uit. Dit doen ook langzamerhand de tanden. De

hals is ook niet langer in staat om het hoofd,
noch de beenen om het ligchaam genoegzaam te
ondersteunen. Ja, de fteunfels van het geheele
ligchaam, de beenderen zelve teren, om zoo te

fpreken, uit (n), enz.
S (62. En zoo zijn wij dan aan de uiterste grenzen.
der natuurkunde van den mensch gekomen, aan den
/.

dood,

-

(l) Jo. BE RN. F 1 sc HE R, Tr. de fenio ejusque morbis.
Ed. 2. Erf. 176o. 8vo.
BEN]. RUSH's ,

Medical Inquiries and obfervations, Vol.

II. pag. 295. Phil. 1793. 8vo.
B. G. s E 1 L E R, anatomiae C. H. fenilts fpecimen.
Erlang I799, 8vo. C. A. PHILITES, t. a. p.

(m) JoACH. H. GERNET, De ficcitatis fenilis effectibus.
Lipf. 1753. 4to.

-

(n) Breeder heb ik over dit merkwaardig afnemen en
verkwijnen der beenderen van oude lieden gesproken in
mijn werk over de beenderen, pag. 36.
-

J

-
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dood, zonder ziekte (o), het zacht afsterven uit ouder
dom, het welk de uiterste eindpaal van de geheele
geneeskunst is, en waarvan men uit het tot nu toe

gezegde de oorzaken ligt kan opmaken (p).
$663. De verfchijnfels van den naderenden dood,

zoo als zij in den stervenden zelven worden waar
genomen (q), komen hierop neder.
Er ontstaat koude in de uiterfte ledematen,

de glans der oogen gaat verloren, de pols is klein,
langzaam, en met dikwijls herhaalde tusfchenpo
zingen, de ademhaling gefchiedt zelzamer en zeld

zamer, tot dat zij met eene sterke uitademing een
einde neemt, .

-

In het ontleden van levende dieren kan men
Ook

(o) G. GoTTL. RICHTER, De morte fine morbo. Gotting.
1736. 4to.

(p) Jo. oosTERDYK scHACHT, Tr. qua fenile fatum ine
vitabili necesfitate , ex humani corp. mechanismo fequi
demonfiratur. Ultr. 1729. 4to.

MATTH. vAN GEUNs, De morte corporea, et caufts
moriendi. Lugd, Bat. 176I. 4to. Mede te vinden in SAN

DIFoRTI. Thefaur. Vol. III.

-

-

c. G. oNTIJD, De morte et varia moriendi ratione.

Lugd. Bat. 1791.
- KURT. sPRENGEL, inft. med. t. I. Amft. 1809. p. 289.
(q) 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 'tI. pag.
Magazin
zur Erfahrungs- Seelen - Kunde,
Vol.
I. Part.
73. Volg.
-

-

r
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ovER DEN wAsDoM ,

ook het fterven van het hart

waarnemen, wanneer

men zien zal dat de regter boezem en oor van
het hart iets langer leven dan de linker, en dus
het laatste sterven ($ 117.)
$ 664. Dat het ligchaam zielloos is, blijkt,
wanneer zich met de koude, stijfheid der ledema

ten verbindt, het hoornvlies flap, de aars ontflo
ten, de rug bont, of loodkleurig is, maar voor
namelijk aan de ware doodlucht, die het van zich

geeft (r). Zo er zich in een lijk alle deze reeke

nen vereenigd vertoonen, zal men met PLIN ! U s
niet behoeven te klagen, dat men zelfs op een
dood mensch geen ftaat kan maken (s).

S. 665. Een bepaald eindperk des levens, dat
men namelijk als de meest algemeene en regelma
tigste eindpaal van den hoogsten ouderdom kan
aanmerken, kan men naauwelijks vaststellen (t).
Het is intusfchen opmerkelijk, dat er, zoo als :
ik
--

(r) DURONDEAU in nouveaux

Mem. de l'acad. de Brit

welles. Vol. 1. p. I. 1788.

(s) c. HIM Ly, Commentatie mortis

historiam, caufas

et figma fistens. Gotting. I794. 4to.

sAL. ANscHEL, Thanatologia f. in mortis naturam,
caufas, genera, fpecies et diagnoftn disquisitiones. Gotting

1795. 8vo.

\

w-

(t) Vergelijkt hier over, behalve andere, meer beken

de bronnen, Jo. eEsNER, De termino vitae. Tig. 1748. 4.zo.,
Mede te vinden in Excerpto italicae et helvet, litterat,
Ann. 1759. Tom. IV.

-

s
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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.

-

$ 666. Schoon het nu, aan de zwakheid der
kindfche jaren, aan de onmatigheid van vele vol
wassenen, aan de hevigheid der ziekten, en aan
verscheidene onvoorziene toevallen te wijten is,

dat er van de duizend menschen omtrent slechts
acht en zeventig, zonder voorafgaande ziekte,
uit ouderdom, fterven; is er echter, na de klagten

der Sophisten over de ellende van het menfchelijk
leven zeker geen onbillijker, dan die zij over
deszelfs kortheid plegen aan te heffen. Iets, dat

ons aanstonds duidelijk zal worden, zoodra wij
flechts de langlevendheid der menschen (u) in
aanmerking nemende, dezelve, al het overige ge

lijk staande, met de gewone eindperken van het
leven van alle overige, ons tot nog toe bekende,

zogende dieren vergelijken,

l

(n) Baco de veruLaMio, Hifteria vitae et morth,
op Vol. II. pag. 12r. feq. 128. feqi Ed. Lond. 1743, fol.
c. w. HUFELAND , Kunst om het menschelijk Niven te
verlengen. I. d. bladz. 1oe, en volg,
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PLAAT I. . .

Vertoont

den achterkant van 't hart van een

kind, met deszelfs bodem iets opgeligt, de lucht

pijp weggenomen zijnde, opdat de overige deelen
zoo veel te duidelijker in 't oog zouden vallen.
»

e zie bladz. 62 en 56-61.

(Ze

-

De bovenfte holleader.

b. De onderfte holleader,

De Voorfte of rechter boezem.
d. Het aan dien boezem vastgehegt

C•

Ce

oor.

De holte van het hart van die zelfde zijde.

f. De tronk van de longflagader.
&•

Deszelfs linker takken, en

h. Deszelfs rechter takken.
#,

Het viertal longaders.

k.

De achterste of linker boezem.
Het hier aangehecht oor.

l.

" .

.

.
\

fit. De holte van het hart van die zelfde zijde,
m, De
,

UITLEGGING DER PLATEN:
flagader.

n. De bogt van de groote

o. De algemeene tronk, overgaande in

p. De rechter ondersleutelbeens flagader, en
*

q. De kropflagader van die zijde.
r. De linker kropflagader.
v,

-v.

*,

-

f.
De algemeene
ondersleutelbeens
flagader
vandus
diewas
zijde.
t. De
longslagader
(want
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.
3c. De rechter kroonader

-

PLAAT II.
FIGUUR 1 a

,

-

- 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 kunnen gezien worden.
Zie bladz. 18o en volg.

a. Het hardevlies.'
b. Het hoornvlies.

c. Het vaatachtig vlies.
d. De haarkring.
»

-

" . .

Ee

2

.
- -

. .
*

£2
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wITLEGGING DER PLATEN;
4. De regenboog.

t

f. De haarband.

g. Het beursje, 't welk 't kristalvocht bevat.
4. De gezichtzenuw met de middelpuntige flag
ader.

FIGUUR 2.

De voorste snede van 't oog van eene vrucht
van 8 maanden, insgelijks vergroot.

zie bladz. 184 en volg.
«. Het haarvlies.
5. De haarstipjens.
«. Het druivenvlies.

d. Het vlies van den oogappel, gelijk het ter dezer
tijd in zijn middelpunt begint te verdwijnen.
PLAAT III.
Behoorende tot de nederzakking der zaadballen

uit den onderbuik, in eene vrucht.
Zie bladz. 334 en volg
F1 GUUR 1.

Vertoont eene bijkans voldragen tweelingsvrucht,

niet evenredig in groei; de linker zaadbal is
- - 2

"

-

----

reeds

'

* ----

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

, UITLEGGING DER PLATEN

reeds uit de holte van den onderbuik uitgeval
len: 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
c. 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 genoemd,
je,

waarin de linker zaadbal nu reeds zit.
f. De sporen der zaadvaten van die zelfde zijde, en
g. Van het afvoerend vat.

h. De pisblaas met derzelver bodem in den blaas
band eindigende, aan weerszijden met de navel
flagaderen vereenigd.
F1 G U GR **

-

-

---

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

UITLEGGING DER PLATEN

PLAAT IV
Een ei door eene miskraam uitgedreven, waar

fchijnlijk in de eerste maand na de bevruchting;
het is losgesneden, doch een weinig vergroot 2
verbeeld..
*
Zie bladz. 369.
F I GUUR

en volg.
1.

a. Het vezelachtig omgebogen vlies
b. De vlokjes van het mosachtig vlies, door welk
het eitje in het dikke buitenste vlies is ingehecht.
v, 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 UR

2,

De uitwendige gedaante van het zelfde eitje.
&
- - - - - - -

:

--------

Bij

Bij den Uitgever deze

zijn te beko

C. W. CoNSBRUCH, Handboek d
de, naar het Hoogduitsch,
BREGGEN, coRNz, Am/t. 1817

H. . J. v.AN HoUTE, Handleidin

ca, of Leer der Geneesmid
voorfchriften, Amft.
j
J. MACQUET, Pathologie, of Zi

::

wing van het Menfchelijk
tenflaat. Met eene Aanprij:

E. DooRNIK, Amfl. 18o8, 3 de
T. G. A. RoosE, Handboek de

kunde van den Mensch, z.

maakfel en van de werking

het menfchelijke ligchaam i

18o9. gr 8vo.
J, P. MIcHELL, over de Oorz
Genezing der Febres Cathar
fen, Amft 18ob. gr. 8vo.
-

C. W. HUFE LAND, Aard, Belo
nuwkoortfen, met Aanteeke
v. D. BREGGEN Cornz.. 18o9.

A. F. HecKeR, de Natuur e

koortfen beschouwd, en me
derd over eenige verfcfieid

Geneezing der Koortfen in

Hoogduitsch door Profr. F.
Amft... 181o. gr. 8vo.

t

A. F. HEcKER , de Zenuwko
Aanmerkingen over de Pril

Verzwakkende Geneeswijze,

door Profr. F. v. D. BREG
gr. 8vo.
-

do

A. F. HECKER, duidelijke aan

lende foorten der Gonorrho

derfcheiden, en behoorlijk

prijzing eener nieuwe Genee

Genees- en Heelkundigen,
door J. w KIRcIINER, Amfl.
C. H. à Roy, Verhandeling o
Azijn in de Tijphus, Anja.
C. H. à RoY,

Verhandeling

O

wendige Geneesmiddelen te
gr. 8vo.

e

e

W. MENSERT, Verhandeling o
tio Corneae , Horenvliesftee,
om de blindheid, welke dool

genezen, met proeven en wa
gr. 8vo,

e

*--*

zale Verhandeling over eene zie
an het Oog, gewoonlijk Zwak
naamd, naar de tweede Engel
oor H. F. THYssEN, Med. Doct, te
f 1 : 4: «. 8vo. . .
•.
0

Ach, Aangeboren Verscheidenheid van

lijk Geflagt, met pl gr 8vo f 2: ro: leedkundige Platen van B. EusTACHIus ,
'ver Verklaringen door Profr. A. Bols N,

vooral voor hun, die zich op de
toeleggen en de gelegenheid ter eigen
ge oefening op Het

Lijk missen , on

ter opheldering der beroemdste Outleed
*hriften, dit werk bestaat in 47 platen e

in gr. folio, geheel kompleet f 12: - : 15: -- : in halve eng band, T.
niet, de platen van de Bloedvaten en
Kleurd , zeer zeldzaam , . f 18: - : leedkunde, 2 deelen gr. 8vo f 4: 1o : f, Ontleedkundige Tafelen. Tweede ver
k, verrijkt met eene uitvoerige Bladwij
alingen vah B. EUSTACHIUs, 18o 1, gr.

eenige Vaten, welke in de Operatie
bij Mannen dienen vermeid te worden,
j.

.

-

•

f
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, Hedendaagfche. Oefenende Heelkunde,
, met 4o fraaije
deelen, en 't

:
, 4to : f24 : 1 o : ::::::::::::::::
Éerigt van de Verbanden, verbeterd
, en vermeerderd door F. BucHNER,
2 : 16 : 2o platen, gr,8vo:
{ieuw Heelkundig Woordenboek, he
wfte Ontdekkingen, die, in de laat
Heelkunde gedaan zijn, vertaald door

elmeester te Haarlem, 3 deelen, gr.
-

f 4 : 1o : -

-

-

Trt zeer nuttig Woordenboek, fchijnt
arde niet algemeen genoeg bekend

r. Hoogleeraren en andere bevoegde,

ig geval met veel vrucht geraad
men Alphabetisch, dadelijk dat geen
rend vind, waaromtrent men, met

ter

en Heelkundige ongesteldheden

--, igen zou nader ingelicht te wor

ing en verklaring dezer onge
en, benevens derzelver manier
'geneeswijzen komen in hetzel

G

-

t daarenboven, tot zeer groot

Registers, in het Hollandsch,
ransch - voorzien.

zº

::

deelen
& Woordenboek van
- Ligchaarin, met de Latijnfche
* hter nog over het Schouwen
f 1 : 4: 8. 8vo.
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