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ILLUSTRISSIMO V1RO, 

0. 0.

T H EVEN O T, 

ÛLIM NOMINE POTENTISSIMI ÜALLIARUM REGIS AD 
REMPUBLICAM ÜENUENSIUM ABLEGATO. DOMINO 

ET f AUTORI SUO MAGNO. 

Quoties mecum, Vir Amplissime, incredibilem Tuam Humanitatem 
atque benevolentiam animo revolvo, et quam liberaliter, atque hilari 
fronte, omnes illos Exteros, qui Te compellandi gratia aedes Tuas 
accedunt, recipias; imo, quod me speciatim tangit, quàm altè me, dum 
Lutetiae Parisiorum viverem, in Tuam amicitiam favoremque admiseris; 
semper pudore suffundor, quod pro tot tantisque acceptis beneficiis 
nihil, praeter verba, mihi superfuerint, quibus profiteri, quantopere 
Tibi devinctus maneam, hactenus potuerim. Nunquam sanè memoria 
mihi excidet jucundissimum illud Turbifugium, quod in praedio Tuo, 
juxta pagum lsy sito, mihi et utrique nostrûm communi amico 0. STE
NONIS parare voluisti, in quo otium et omnia necessaria nobis suppe
ditasti adminicula, quae ad contemplationem generationis Pulli ex Ovo 
instituendam, (miraculo sanè proximam) conducere quoque modo 
poterant. Quid memorem jucundos illos excursus per montes circa Medun

sitos, in quorum cacumine stagnans aqua nobis, praeter alia, praebuit 
ex lnsectorum genere Hydrocantharum minimum, qui per aquae super
ficiem irrequieto m.>tu huc illuc inordinatè transcurrit, atque, dum ad 
iundum properat, ope potissimum pilorum tenuissimorum in animal
culi istius caudula sitorum, Aërem, sub bullulae forma, Ouropygio 
includit; cujus beneficio iterum se erigit, et ad aquae superficiem 
ascendit. Nihil dicam de laudabili Tua curiositate, cui ut satisfaceres, 
è proximo flumine Sequana, per pedissequos Tuos omnis generis lnsecta, 
eadem cognoscendi et examinandi gratia colligere, atque ad me perferre 
jussisti. Unum silentio transire nequeo, quod adeo flagrans sit Tuus ardor 
et studium circa rerum Mathematicarum et Naturalium contemplatio
nem, ut domus Tua singulis hebdomadis Academiam Naturae Curio
sorum dicam an Consultorum, referat; cui Tu non minus authoritate, 

AAN DEN ZEER EDELEN, ZEER GELEERDEN HEER 

T HÉ VEN O T, 

VOORMALIG AFGEZANT VAN DEN ZEER MACHTIGEN KONING VAN 
fRANKRIJ K BIJ DE REPUBLIEK GENUA. AAN ZIJN HEER EN 

GROOTEN BEGUNSTIGER. 

Hoevaak ik, zeer aanzienlijke heer, in mijn geest Uwe vriendelijk
heid en welwillendheid overweeg, en hoe vrijgevig en met vroolijk 
gelaat gij al die vreemdelingen, die tot Uw huis komen om U te bezoeken, 
ontvangt, ja, wat mij speciaal aangaat, hoe ver gij mij, toen ik te Parijs 
leefde, in Uwe vriendschap en gunst hebt toegelaten; altijd word ik 
overstelpt door schaamte, dat voor zoo vele en zoo groote weldaden, 
die ik ontving, mij niets dan woorden ten dienste stonden, waarmee 
ik tot nu toe heb kunnen verklaren, hoezeer ik aan U verknocht blijf. 

Nooit zal mij uit het geheugen gewischt worden, dat zeer aangename, 
rustige verblijf, ver van de menigte, dat gij mij en ons beider vriend 
den heer STENO op Uw landgoed bij het dorp /sy hebt willen bereiden, 
waar gij ons vrijen tijd en alle noodige hulpmiddelen rijkelijk verschaf
tet, die maar konden bijdragen om het ontstaan van het kuiken uit het 
ei waar te nemen (voorwaar bijna een wonder). Waartoe zal ik in herinn�
ring brengen die aangename tochten door de bergen rondom Medun,

op wier top een waterplas ons, behalve andere dingen, de kleinste

Hydrocantha uit het geslacht der insecten toonde, die over de oppervlak
te van het water in onrustige beweging ongeregeld her- en derwaarts 
loopt, en, als zij zich naar den bodem haast, de lucht, vooral door middel 
van zeer dunne haartjes, in den staart van dit diertje gelegen, in belletjes
vorm in haar staart insluit; met behulp hiervan richt zij zich weer op 
en stijgt naar de oppervlakte van het water. Laat ik niets zeggen over 
Uwe lofwaardige belangstelling; om aan deze voldoening te geven liet 
gij door Uwe dienaren uit de nabijzijnde rivier de Seine allerlei insecten 
verzamelen en bij mij brengen, om ze te leeren kennen en te onderzoeken. 

Eén ding kan ik niet stilzwijgend voorbijgaan, nl. dat gij zóó brandt van 
begeerte en ijver om wiskunde en natuurkunde te bestudeeren, dat 
Uw huis iedere week eene academie ontvangt van, zal ik ze noemen 
belangstellenden in of beraadslagenden over de natuur; deze leidt gij 













S E C T I O P R I M A. 

CAP. 1. 

OPERIS OCCASIO ET ÜISTRIBUTIO. 

§ 1.

\\11,,,..1"' urn plurimae à Respiratione profluant Utilitates, 
���.9.� de lpsa primum, et deinceps de Usu Pulmonum, 

agere, atque in principalissimam ejus Utillitatem, 
ad Vitam nempe pernecessarium usum, inquirere 
constituimus. 

§ 2. Ut autem ordine procedat haec nostra Tractatio, et omnis
tollatur ambiguitas, quid Respirationis nomine apud nos veniat,
praemittem�is. Per Respirationem itaque intelligimus; Motum
Thorncis Pulmonumque, quo, modo Aër per Nares, Os, Aspe

ramque arteriam, in Pulmones impellitur; modo ex iisdem, ad
ulteri us Sangui nem, Refrigeratione, Vaporumque inuti lium segre

gatione potissimum, elaborandum, sicque ad ultimam in sinistro Cordis 

Venlriculo futuram tandem Perfectionem, perficiendum, iterum ejicitur. 
§ 3. Ad faciliorem hu jus nostrae Definitionis lntelligentiam inprimis

notandum, plurimos esse Usus quos aër praestat corpori nostro; nam 1. 
à dilatato sursumve moto Pectore, Propulsum Appulsumve Aërem 
Salivae expressioni atque Suctui inservire, statuimus. 

§ 4. Secundo. lmpulsum lnspiratumve Aërem, Odoratus gratia, atque
ad Mucum èNaribus, per fauces depellendum, Naribus utilem esse; sic 
et eundem ad Coctionem in Stomacho, Chyli elaborationem Distribu
tionemque apprime facere, omnibus satis constare arbitramur. 

§ 5. Tertio. Retenlum vero, sicque Conclusum Aërem, excernendae
Urinae, Faecum egestioni, et Partui depellendo expellendoque prodesse; 
imo ad Robur Corpori addendum; Chyli, Lymphae, etc. atque Sangui-

E E R S T E A F D E E l I N 0. 

HOOFDSTUK 1. 

AAr-LEI0ING TOT EN VERDEELING VAN HET WERK. 

§ 1.

aar er zeer vele voordeelen voortvloeien uit de 
ademhaling, hebben wij besloten, ten eerste over 
haar zelf, en vervolgens over de functie der longen 
te handelen, en een onderzoek in te stellen naar het 

voornaamste voordeel, dat zij geeft, namelijk hare voor het 
leven zeer noodzakelijke fundie. 

§ 2. Opdat echter deze onze verhandeling ordelijk voortga, en
iedere onzekerheid opgeheven worde, zullen wij vooraf meedeelen, 
wat wij met het woord ademhaling bedoelen. Onder ademhaling 
verstaan wij dan: de beweging van borstkas en longen; hoe de lucht 
nu eens door neus, mond en luchtpijp in de longen gedrukt wordt, 

dan weer ernit wordt gedreven, om het bloed verder - vooral door 
afkoeling en door afscheiding van onnutte dampen - te bewerken, en 
het zoo voor de laatste l'Olmaking naar de linkerhartekamer te brengen. 

§ 3. Om gemakkelijker deze onze definitie te begrijpen, moeten wij
allereerst opmerken, dat er zeer vele functies zijn, die de lucht voor ons 
lichaam verricht. Want ten eerste hebben wij vastgesteld, dat de door de 
verwijde of omhooghewogen borst voort- of aangedreven lucht zorgt 
voor de verwijdering van het speeksel en voor het zuigen. 

§ 4. Ten tweede meenen wij, dat allen weten, dat de lucht, ingedrukt
of ingeademd om te ruiken, ook nuttig is voor de neus, om het slijm uit 
de neus door de keel naar beneden te drukken; en dat zij voor de spijs
vertering in de maag vooral de bereiding en verdeeling van den chylus 
verricht. 

§ 5. Ten derde meenen wij, dat het zonneklaar is, dat de ingt

houden, en zoo opgesloten, lucht nuttig is bij het afscheiden van de urine, 
bij het uitdrukken van de uitwerpselen, en bij het neer- en uitdrijven 
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tune temporis contentum in primo Cubiculo Aërem, Thoracis se dila
tantis ope condensari, id est, expelli ejus partem subtiliorem; in opposito 
autem Cubiculo contentum aërem per subtiliorem è primo (condensatio
nis ope) de loco motam Materiam, rarefieri, atque ipsum rarefactum 
nspirari. 

§ 11. Idem namque videre est in Tubulo (circa quem vesica vel ln
gluvies alicujus pennati animalis, vinculo prius arctè ligata fuerit, 
quaeque in Phialam aliquam postmodum immittitur, ibidemque tam 
fortiter, ut nihil prorsus aëris inter dictam lngluviem et Phialam ad 
oculum remansisse observetur, inflatur) per quem, obthuratis omnibus 
inter phialam et Tubulum rimulis, Aërem nihilominus ex ingluvie, per 
concavitatem Phialae expansä, lnspiramus, eumque rarefacimus. Ete
nim tune alter Thoracem atque phialam ambiens Aër (ut in praecedente 
experimento etiam factum) condensatur. Neque tarnen, (ad quod prae-

cipue attendendum in praesenti experimento) ullam in

Jngluvie concidentiam notabilem, ob Aëris inter vitrum 
A et ingluviem conclusi parcitatem, atque ad observa-

bilem expansionem minorem aptitudinem, animadver
simus: verum (in eodem experimento), quando aliquid 
aëris inter Phialam B, atque lngluviem C, relinquitur, 
statim post peractam per Tubulum A lnspirationem, 
aërisque (uti dictum) in phialae ambitu condensationem,
sicque porro sub,ilioris materiae ex ipso expulsionem;

observabilem non tantum, imo mirabilem in lngluvie
concidentiam atque motum observabimus. Sicque expulsae
(ex condensato in ambitu pectoris atque phialae aëre) 

subtilioris materiae stupendam vim, Aërem turn in lngluvie ipsa (ut 
etiam statim factum) turn porro inter ipsam atque Phialam jam rares
centis, imo et suo motu suáve mole pulmones versus expellentis mo
ventisque, ad oculum notabimus. 
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een buisje in den mond kunnen leiden uit de naburige kamer. Want 
wij meenen, dat op dat oogenblik de in de eerste kamer aanwezige

lucht ten gevolge van de zich verwijdende borstkas samengedrongen
wordt, d.w.z. dat haar fijner gedeeUe uitgedrukt wordt; dat echter de 
in de tegenovergelegen kamer aanwezige lucht door de fijnere, dadelijk 
(door de samendringing) verplaatste stof dunner wordt, en, zelf dunner 
geworden, ingeademd wordt. 

§ 11. Immers hetzelfde zien wij bij een buisje, w�aromheen de bla�s
of de krop van een gevederd dier van te voren stevig vastgebonden 1s, 
die daarna in een flesch geplaatst wordt, en daarin zoo sterk opgeblazen 
wordt, dat voor het oog er geheel geen lucht tusschen genoemde krop 
en de flesch overblijft. Wanneer nl. alle spleetjes tusschen flesch en buisje 
dichtgestopt zijn, ademen wij toch door het laatste de lucht in uit 
de krop, die de holte der flesch vult, en verdunnen haar. Dan wordt
immers de andere lucht, dit borstkas en flesch omgeeft, vtrdicht (zooals 
ook bij de vorige proef gebeurd is). Toch (en hierop moet bij deze proef 
vooral gelet worden) nemen wij geen enkele merkbare inzinking bij de
krop waar, omdat er weinig lucht tusschen glas en krop ingesloten is, 
en deze voor waarneembare uitzetting minder geschikt is. Maar (bij 
dezelfde proef) zullen wij, wanneer er eenige lucht tusschen flesch B 
en krop C overblijft, terstond na de door buisje A verrichte inademing, 
en na de (genoemde) luchtverdichting in de omgeving der flesch, en 
verder na de uitdrukking der fijnere stof, niet slechts een waarneembare, 
maar zelfs een verwonderlijke inzinking en beweging in de krop waar
nemen. En zoo zullen wij een verbijsterende kracht opmerken in de
fijnere (uit de samengedrongen lucht in omgeving van borst en fles��) 
uitgedrukte stof, die de lucht zoowel in de krop zelf (zooals ook dadehJk 
gebeurd is), als verder tusschen haar en de flesch in verdunt, ja door 
haar beweging en massa deze naar de longen toe uitdrukt en beweegt. 

6 
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CAP. Vl. 

MACHINAE EX NOSTRA INVENTIONE PROPONUIIITUR ET DESCRIBUNTUR, 

QUIBUS PULSU SOLO AEREM MOVERI EVINCITUR. 

§ 1. Fiant igitur è vitro duo vascula, quorum unum majus ut in
praesenti figura, alterum minus /, sed quorum utrumque in Ampullas 
Tubulosque iterum extensi inflexique sint, ita tarnen ut unico inter se  
brachio fortiori communicent ac uniantur. Primum itaque vas, aquae 

in majori vase M 
contentae imposi
tum, praeter Tu
bulum, quem in 
ejus summitate 
retortum atque in 
Ampullam L desi
nentem, iterum
que versus K, in 
tenuissimum Tu
bulum extensum 
inflexumque, ha
bere debet; duo
bus insuper in 
parte inferiore 

Foraminibus in
structum sit. Ho
rum Foraminum 
id quod est infe
rius, immissum 
sibi habeat Tubu
lum aeneum, Cera 

Sigillari val enter vasculo agglutinatum conjunctumv e, atque in 
extremo Cochleam foeminam habentem, ut tanto commodius Sipho 
A, clausus, ac è vitro quo que cum aenea Cochlea ( arte ut supra) con
fectus, eidem annecti spiratim possit. Foramen porrö quod superius est, 
brachium valentius g vasis secundi (ut ex apposita Figura patet) in se 
r ecipiat contineatque, atque Cera Sigillari nigra ita quoque uniantur 
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HOOFDSTUK Vl. 

HIERIN WORDEN TOESTELLEN, DOOR ONS BEDACHT, AANGEGEVEN EN 

BESCHREVEN, WAARDOOR BEWEZEN WORDT, DAT DE LUCHT ALLEEN 

DOOR DRUJ<J<ING BEWOGEN WORDT. 

§ 1. Men make dus twee glazen vaatwerken, waarvan het eene
grooter is zooals in bijgaande figuur, het andere kleiner /, die beiden 
wederom in kolven en buisjes uitgerekt en gebogen zijn, zoo echter dat 
zij door één sterkere arm onderling verbonden en vereenigd worden. 
Het e erste vaatwerk nu, dat geplaatst is in het water van het grootere 
vat M, moet een buisje hebben, dat aan zijn top omgebogen is en in 
kolfje L eindigt, en dat verder naar K toe in een zeer fijn buisje uit
gerekt en gebogen is; bovendien moet het van onderen van twee openin
gen voorzien zijn. De onderste van deze openingen moet een koperen 
buisje in zich hebben, dat stevig met lak aan het vat aangehecht of 
verbonden is, en aan het einde een schroefdraad van binnen heeft, opdat 
des te gemakkelijker het spuitje A, dat gesloten is, en dat van glas ver
vaardigd en ook van een koperen schroefdraad voorzien is (op de manier 
als boven), daaraan aangeschroefd kan worden. De bovenste opening 
verder, neme de vrij dikke arm g van het tweede vat (zooals uit bij
gevoegde figuur blijkt) in zich op en bevatte die; met zwarte lak moeten 
deze twee vaten op de aangegeven plaats zoo verbonden en gesloten 
worden, dat voortaan aan de lucht iedere doorgang belet wordt; dit 
moet op dezelfde manier gebeuren, als hetzelfde toestel uit meerdere 
fleschjes gemaakt wordt, of ook als er eenige buisjes opnieuw aan het
zelfde toestel verbonden worden door middel van genoemd lak. De 
buikjes of kolven / D I L (waarvan echter / driemaal zoo groot moet 
zijn als de overige) der beschreven vaten moeten verder op de in bijgaan
de figuur aangegeven hoogte door middel van genoemd spuitje, of beter 
met b ehulp van den mond, gevuld worden met gekleurd water, dat 
echter niet lijmerig mag zijn; anders immers zou de werking van het 
toestel verduisterd worden en minder goed slagen. En zoo moet tenslotte 
het onderdeel van dit aangegeven toestel in het water geplaatst, dat 
zich in het groote vat M bevindt. 
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tarnen) per caeteras Ampullas l D secundi vasis, in ventriculum f 

propelli atque ex ipso iterum (ab eodem nempe in ipsum moto aëre) ad 
eandem quantitatem contentam aquam (per circulum, ad oculum ip
sum notabilem) expelli cernemus; quantum Aëris in Apertione Siplumis 
ex ipso primo expelli propellique vidimus. 

§ 4. Si jam modo explicatum, adhuc exactius observare desideremus

experimentum, ante apertionem Siplumis A claudantur duo Tubuli 

.:fi .. fII. 

nempe H K, vel 
C K nihil enim 
interest, modo è
Siphonepropulsus 
Aër B per Tubu
lum H vel C solum 

intrare valeat . 
Rursus, si Tubu
lus Ktantum aper-
tus relinquatur, 

claudanturquever<> 
Tubuli C H, prae

ter bullas in am
pulla L copiose 
excitatas, nihil ob

servabimus. 
§ 5. Sed ut

clarius elegantius
que ab Aëre solo 
propulso et ap
pulso, (imè> et à 
dilatato quoque 
ex parte) illa fieri, 

quae jam statim enarravimus, appareant, Candelae ardentis auxilio, 
Hermeticè sigillentur claudanturque (quod facillimè fit) omnes tres 
Tubuli K H C. Quo facto, quando lenta manu ape,itur Sipho A, remove
turque ex eo contentus Air B; statim (ut antea quoque factum) expulsum 
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bevatte water met gelijkelijke kracht naar alle richtingen, en drukt 
het voort, andersom dan in vat M gebeurde. En zoo zullen wij zien, 

dat er evenveel lucht door kolfje L naar het eerste vat, en evenveel (naar 
rato) door de andere kolfjts l D van het tweede vat naar kolfje f wordt 

voortgedrukt, en daaruit weer wordt uitgedrukt (natuurlijk door dezelfde 
lucht, die erheen bewogen is) tot dezelfde hoeveelheid water, dat daarin 
aanwezig is (in een kring, voor het oog zichtbaar), als wij daaruit lucht 

eerst hebben zien uitdrukken en voortdrukken bij het uittrekken van het 
spuitje. 

§ 4. Als wij de zooeven uitgelegde proef nog nauwkeuriger willen
waarnemen, moeten vóór het uittrekken van spuitje A twee buisjes ge
sloten worden, namelijk H en K, of C en K, dat doet er niet toe, als 

maar de uit het spuitje weg gedrukte lucht B al/één door buisje H of C

kan binnenkomen. Als echter alleen buisje K open wordt gelaten, en de 
buisjes C en H gesloten worden, zullen wij behalve belletjes, die in over
vloed in kolfje L ontstaan, niets waarnemen. 

§ 5. Maar opdat des te duidelijker en fraaier blijkt, dat hetgeen wij
reeds verteld hebben alleen door de voort- en toegedrukte lucht (deels 
ook door de uitgezette) geschiedt, moeten alle drie de buisjes K, H en C 
met behulp van een brandende kaars hermetisch verzegeld en gesloten 
worden (wat heel gemakkelijk gaat). Wanneer daarop langzaam spuitje 
A uitgetrokken wordt, en daaruit de lucht B verwijderd wordz, zullen wij 
waarnemen, dat onmiddellijk (zooals vroeger ook gebeurd is) de zoo 
uitgedrukte lucht, in den vorm van belletjes B in het water, dat zich in 
vat M bevindt, doordring t, en zich niet alleen met de het toestel omgevende 
lucht vermengt, maar ook deze tevens verdicht, en dientengevolge (volgens 
hetgeen hoofdstuk lil § 8 aangetoond is) de fijnere stof hieruit naar 
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ita Aërem, sub forma bullularum B per aquam in vase M contentam pene
trare, atque se Aëri machinam ambienti, admiscere non tantum, verum et 
ipsum simul condensare, atque per consequens (secundum illa pa rag. 8. 
cap. 111 proposita) subtiliorem Materiam ex ipso, machinam versus, expel
lere observabimus. Simul quoque, eodem momento, ob Materiae subtilioris 
expulsionem (Sipho enim lente aperitur) continuatam adhuc, in Tubulis 
C H K Aërem conclusum rarefieri, atque turn per Ampullam L sub 
figura bullarum, Siphonem versus propelli; turn porro per Ampullas 
D I eodem modo ac tempore rare/actum, atque in dictis Ampullis per 
contentam aquam sub bullularum quoque forma, ad Ampullam f motum 
Aërem, ex ipso pro majori minorive sua rarefactione, Siphonem quoque 
versus, eandem aquam iterum expelli 1) videbimus. Sicque tandem con
clusum in nostra Machina Aërem Rarefadum; externum vero ambien
tem Aërem Condensatum esse, et ideo ubique Jngressum sollicitare at
que circumjectas omnes machinae partes vehementer etiam premere, 
cernemus. 

§ 6. Ut autem quae de Aëris condensatione diximus, ad oculum
etiam demonstremus, Forcipis ope, successive rumpantur aperianturque 

iidem hermeticè Sigillati Tubuli C H K: quo facto, expulsum antea è 
Siphone, atque ubique jam in machinam lngressum iterum tentantem 
Aërem, confestim satis forti Jmpetu per apertos iterum Tubulos, in 

Ampullas L I D impulsum, bullas 
in iis excitare notabimus. Jmo eodem 
momento ac propulsione continuata, 
ad ventriculum seu ampullam f pro
pulsum, aquam in eo contentam ex
pellere, Fonticulumque g hoc modo 
excitare, observabimus. Idem porro 

experimentum si elegantius quis con
templare desideret, Unicus tantum 
aperiatur Tubulus. Atque ita (ad 
quod prae caeteris in annotato jam 
modo experimento attendendum) 
Subtilem Materiam per saepius pro

positum Circulum è machina non tantum iterum expelli, et Aëri reliquo, 
ui antea, aequaliter commisceri; verum et tantum rursus Aëris in ma-

Il lfft: txptlltrt. 

,; __________ _
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het toestel toe uitdrukt. Tevens zullen wij op hetzelfde oogenblik ook zien, 
dot tengevolge van de nog voortdurende uitdrukking der fijnere stof (het 

spuitje wordt immers langzaam uitgetrokken) de lucht, in de buisjes 
C, H en K dunner wordt, en daarop door kolf L in den vorm van belletjes 
naar het spuitje voor/gedrukt wordt. Verder zullen wij zien, dat de lucht, 
door de kolven D en I op dezelfde manier en tijd verdund en door het 
in genoemde kolven aanwezige water eveneens in den vorm van belletjes 
naar kolf f bewogen, uit deze kolf, al naar gelang {de lucht} meer of 
minder verdund is, eenzelfde hoeveelheid water wederom naar het spuitje 
toe uitdrukt. Op deze wijze zullen wij aanschouwen, dat de lucht, be
sloten in ons toestel, verdund wordt, terwijl de uitwendige lucht daar
omheen verdicht wordt, en er overal tracht binnen te dringen, en tevens 
op alle deelen van den omtrek van het toestel een sterken druk uit
oefent. 

§ 6. Om echter wat wij over de verdichting der lucht gezegd hebben,
ook aanschouwelijk aan te toonen, moeten de hermetisch gezegelde 
buisjes C H K met een tangetje achtereenvolgens gebroken en geopend 
worden; dan zullen wij opmerken, dat de vroeger uit het spuitje uitge
drukte lucht, die reeds trachtte overal in het toestel binnen te komen, 
terstond met vrij sterken aandrang door de weer open buisjes naar de 
kolven L I O gedrukt wordt, en belletjes in hen opwekt. Ja wij zullen 
waarnemen, dat door dezelfde beweegkracht en door voortgezette voort
drukking de lucht naar het maagje of kolf je f voor/gedrukt wordt, het 
water daarin wegdrukt, en zoo het fonteintje g vormt. Indien iemand 
dezelfde proef nog fijner wil zien, moet er slechts éin buisje geopend 
worden. Zoo zullen wij opmerken (waarop men vooral in de reeds aan
gegeven proef moet letten), dat niet slechts de fijne stof langs den her
haaldelijk genoemden kringloop weer uit het toestel uitgedrukt wordt, 
en met de overgebleven lucht, evenals vroeger, gelijkelijk vermengd wordt, 
maar ook, dat er evenzooveel lucht weer in het toestel ingedrukt wordt, 
als er eerst uit het spuitje uitgedrukt was. 

7 
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§ 12. Verum sub aquis idem si instituatur experimentum, Aëris
10(,() aeque facile Aquam in Siphonem ab excitato fonticulo moveri, 
eumque subire videbimus. 

§ 13. Rursus, si invertatur idem Instrumentum. Expellaturque
aperiendo Siphonem B, Aër E, confestim quoque propulsum per Tubu
lum C Aërem, ipsum totam massam aquae A, ad eandem Aëris antea 
expulsi quantitatem Siphonem versus propellere videbimus: neque porro 
ullas (quandoquidem aequaliter aqua movetur) à propulso Aëre excitari 
bullas observabimus. Quod, si iterum claudatur Sipho B, statim in 
Ampulla A (quia Aër, acutioris instar styli, ipsam perforat) fieri 
videbimus. 

§ 14. Tandem, si Hermetice Sigilletur Tubulus C, aperiatur Sipho
B, atque ex ipso in vicinum Aërem protrudatur confestim contentus 

B 

;;lij: IV 

Aër E, Ambientem Aërem 
condensando in se cogemus, 
contentum vero Aërem, prop

? 
ter expulsam subtilem Ma

....,.��������\��ii==
;:
�
v
�

.,; 
H teriam, rarefaciemus. Atque

ita è vestigio rarefadum 
expansumve Aërem è Tu
bulo C, sub bullarum facie 
D, Siphonem B versus mo
veri videbimus. Non rare
factum vero Aërem, ln

strumenti circumjectas partes vehementius ubique premere, sicque 
lmpetu lngressum tentare, ex eo notabimus ,· Quod, aperto tandem 
Tubulo C, ipsum maxima eodem momento cum vehementia (per 
notatum Tubulum) iterum impelli, atque contentam diversimode ab 
ipso (pro ut instrumentum vel invertitur vel non) aquam moveri 
lustrabimus. lmo, quod elegantius est, aperiatur Tubulus C in aquis 
(non in libero Aëre) atque turn 10(,() Aëris è Siphone primo1.expulsi, 
tantam aquae copiam ab ipso iterum impelli, et per eundem Tubulum 
ascendere, videbimus, 

§ 15. Antequam sermonem, de Aëris manifesto per Circulum-motu,
finiamus, eumque ipsi Respirationi applicemus; placet unicum adhuc 
proponere satis evidens, ut ex apposita hic figura, liquet, experimentum: 
per quod, eodem plane modo, turn in Apertione Siphonis, turn rursus 
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§ 12. Wanneer nu dezelfde proef onder water gedaan wordt, zullen
wij zien, dat het water door het gevormde fonteintje even gemakkelijk 
naar het spuitje bewogen wordt, en daarin binnengaat, als de lucht. 

§ 13. Indien echter het toestel omgekeerd wordt en door het uittrekken
van spuitje B de lucht E uitgedrukt wordt, zullen wij zien, dat terstond 
de door buisje C voortgedrukte lucht de geheele massa water A voortdrukt 
naar het spuitje toe in dezelfde hoeveelheid als de zooeven uitgedrukte 
lucht. Maar verder zullen wij niet opmerken, dat er door de voortgedrukte 
lucht belletjes gevormd worden (aangezien het water gelijkelijk bewogen 
wordt). Indien dan weer spuitje B ingeduwd wordt, zullen wij zien 
dat dit dadelijk wél gebeurt in kolfje A (daar de lucht dit als een zeer 
scherpe stift doorboort). 

§ 14. Indien tenslotte buisje C hermetisch verzegeld wordt, spuitje
B uitgetrokken wordt, en terstond de lucht daaruit naar de naburige 
lucht voortgedrukt wordt, zullen wij de omgevende lucht samendringen 
en verdichten, maar de lucht binnenin verdunnen, doordat de fijne stof 
uitgedrukt wordt. Dan zullen wij onmiddellijk zien, dat de verdunde of 
uitgezette lucht uit buisje C in den vorm van belletjes D naar spuitje B

toe bewogen wordt. Maar wij zullen opmerken, dat de niet verdunde 
lucht overal heftig tegen de buitenkanten van het toestel drukt, en met 
aandrang tracht binnen te komen. Wanneer dan tenslotte buisje C 
geopend wordt, zullen wij zien, dat de lucht op hetzelfde oogenblik met 
de grootste heftigheid (door genoemd buisje) weer voortgedrukt wordt, 
en dat het aanwezige water bewogen wordt op verschillende wijzen (al naar
dat het toestel omgekeerd wordt of niet). Wanneer eindelijk, wat 
fraaier is, buisje C in water uitgetrokken wordt (niet in de vrije lucht), 
zullen wij zien, dat in plaats van de zooeven uit het spuitje uitgedrukte 
lucht een evengroote hoeveelheid water daardoor weer naar binnen gedrukt 
wordt en langs hetzelfde buisje opklimt. 

§ 15. Voor wij onze uiteenzetting over den duidelijken kringloop
van de lucht eindigen, en dit op de ademhaling zelf toepassen, 
willen wij nog ééne proef uitleggen, die voldoende duidelijk is, zooals 
uit nevensgaande afbeelding blijkt. Hierdoor wordt helder en duide-















S E C T 1 0 S E C U N D A. 

CAP. 1. 

Quo PACTO FIAT PRIMUS PECTORIS MOTUS, SEU RESPIRATIONIS 

INCHOATIO, IN fOETU. 

§ 1.

"i!}\(e�;;.\
J
\\w,.�,,_.., urn à nullo hactenus, ut in Praefatione à nobis dic

tum, prima Respirationis in Foetu inchoatio fuerit 
explicata, imè> ne tentata quidem; operae praetium 
duximus in nobilissima, attamen ardua hac re, 
nonnihil operae posuisse: Confidimus autem nego

tium planè à nobis esse confectum, (de quo judicium Lec tori 
relinquimus,) idque unicuique facil limè appariturum, qui praece
dentia Experimenta attentè consideraverit. Ut autem quaecunque 
ad hanc materiam perinent, plenè congnoscantur, indicabimus 
methodum qua usi sumus in primo pectoris Motu inveniendo; 
videlicet, con siderabimus differentias quae intercedunt inter tho
racem atque Pulmones Foetus et hominis adulti, quas ordine sic 

proponimus. 

§ 2. Dum igitur Foetus Thoracem aperiremus, semper Pulmones
planè contractos, sanguineoque praeditos colore, et absque ullo intus 
Aëre, invenimus. 

§ 3. Sic neque ullum Aërem inter ipsos et Costas unquam observart
licuit. Quod ex hoc indicio concludebamus, quandoquidem levissimo 
vulnere pertuso intercostali spatio, Aër externus cum magno impetu 
et vehementia intra Thoracem penetraverit, ut supra notatum § 8. 
cap. lfl. p. 76. 

§ 4. Verum accuratè inspicientibus semper apparuit humor serosus,
aliquando paucus, aliquando copiosus, ac loturae carnium nonnunquam 
similis, qui unà cum intercurrente suWliori Materia, spatium illud 

T W E E D E A F D E E L I N G. 

HOOFDSTUK 1. 

HOE DE EERSTE BEWEGING VAN DE BORST OF HET BEGIN VAN DE 

ADEMHALING BIJ DEN FOETUS PLAATS VINDT. 

§ 1.

aar tot nu toe, zooals in de voorrede door ons gezegd 
is, door niemand het eerste begin van de ademha
ling bij den foetus uitgelegd is, ja dit niet eens be
proefd is, hebben wij het de moeite waard geacht, 

iets van belang in deze zeer interessante, maar moeilijke 
zaak aangebracht te hebben. Wij vertrouwen ook, dat de zaak 
geheel door ons voltooid is (waarover wij het oordeel aan den 
lezer laten), en dat dit zeer gemakkelijk zal blijken aan een ieder, 
die de voorafgaande proeven oplettend nagegaan heeft. Opdat 
echter al wat op dit onderwerp betrekking heeft, geheel en al be
kend wordt, zullen wij de methode aanwijzen, die wij gebruikt 
hebben om de eerste beweging van de borst te vinden. Natuurlijk 

zullen wij de verschillen, die tusschen de borstkas en de longen van een 
foetus en van een volwassen me,sch bestaan, overwegen, en  deze op 
de rij af aangeven. 

§ 2. Wanneer wij nu de borstkas van een foetus openden, vonden
wij steeds, dat de longen heelemaal samengetrokken waren, een bloederige 
kleur hadden, en totaal geen lucht in zich hadden. 

§ 3. Zoo hebben wij ook nooit eenige lucht tusschen hen en de ribben
kunnen opmerken. Dit maakten wij op uit de volgende aanwijzing, dat 
nl. de lucht van buiten met grooten aandrang en heftigheid in de borst
kas binnendrong, zoodra de ruimte tusschen de ribben (en de longen) 
door een zeer lichte wond doorboord werd; dit is boven § 8 van hoofd
stuk 111, bldz. 77, opgemerkt. 

§ 4. Maar degenen, die nauwkeurig toekeken, zagen steeds een sereus
vocht, soms weinig, soms overvloedig, en dikwijls gelijkend op vleesch
sap, dat, samen met de fijne ertusschendoorloopende stof die (om zoo 
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CAP. IV. 

RESPIRATIO IN PENNATIS ET ALIIS QUIBUSDAM ANIMALCU LIS 

QUODOMO FIAT? 

§ 1. Hactenus à Musculorum Respirationi ancillantium lnaequali-
tate, atque à Diaphragmate Antagonista carente, (ad quae porro et 
alia illa, quae jam enumeravimus, accedunt) Thoracis motum perpe
tuum, alternatum, atque infinitis quoque modis mutatum, deduximus. 

§ 2. Sed quoniam in Pennatis, Serpentibus, etc. Diaphragma desi
deratur; jure quaerat aliquis, quo modo in iisdem Respiratio peragatur? 
Respondemus, quod in Pennatis Aër Vesiculas aliquas, in Abdomine 
absconditas, intret, idque mediantibus Pulmonibus quos tarnen ob 
arctam connexionem haud expandi videmus; quae forsan ratio est cur 
in Aquatilibus, imó in aliis etiam Avibus, meatus in Venis Arteriisque 
etiam Foetui humano peculiares, etc. haud claudantur: attamen in 
ipsis totum Pectus, secus ac in aliis Animalibus, à Validioribus Mus
culis, eos qui Exspirationi ancillantur longe Superantibus, valide· 

movetur, et sonum atque Stridorem in Costulis, cum Pectore per peculia
rem Articulationem unitis, (nam cartilagines non habent,) in vehementi. 
lnspiratione excitari notamus. 

§ 3. In Serpentibus vero plane alio modo quàm in Pennatis, Respi-·
ratio procedit; quia eorum Pulmones in Vesiculam oblongam tenuissi
mamque desinere, cum Experientissimo Clarissimo Nosocomii Amstetae

damensis Doctore, nobisque Amicissimo D. Matthaeo Stado didicimus. 

§ 4. In Homine autem satis obscure Pectus movetur, quando Car

tilagines ejus Osseae evaserunt, Costaeque rigidae facta e sunt: turn enim 
à solo Diaphragmate, sed cum difficultate tarnen, Respirationem per
fici putamus. A quibus induratis Cartilaginibus, cur Senes in Respiratio
ne segniores observentur, causa inter alias reddi potest. 
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HOOFDSTUK IV. 

HOE GESCHIEDT DE ADEMHALING BIJ VOGELS EN EENIGE ANDERE 

DIERTJES? li 

§ 1. Tot nu toe hebben wij uit de ongelijkheid der ademhalings
spieren en uit het ontbreken van een antagonist bij het middenrif 
(waarbij verder ook die andere zaken komen, die wij reeds opnoemden) 
afgeleid, dat de beweging van de borstkas voortdurend plaats heeft, 
afwisselt, en op eindeloos veel manieren verandert. 

§ 2. Maar aangezien bij vogels, slangen, enz. het middenrif ont
breekt, vraagt iemand terecht, hoe bij hen de ademhaling geschiedt. 
Wij antwoorden, dat bij vogels de lucht in eenige blaasjes, in het 
onderlijf verborgen, binnengaat, en wel door tusschenkomst van de 
longen, die wij echter door de nauwe verbinding zich niet zien uit
zetten. Dit is misschien de reden, waarom bij watervogels, en zelfs 
ook bij andere vogels, de gangen in de aderen en slagaderen, die de 
menschelijke foetus ook bezit, niet gesloten worden. Maar bij hen 
wordt de geheete borst, anders dan bij andere dieren, krachtig bewogen 
door krachtiger spieren, die de uitademingsspieren verre overtreflen; 

en wij merken op, dat bij hevige inademing een klank en geknars ont
staat in de ribjes, die met de borst door een bijzondere geleding ver
bonden zijn (want kraakbeenstukken hebben zij niet). 

§ 3. Bij de stangen echter gebeurt de ademhaling op een geheel andere
manier dan bij de vogels, aangezien wij met onzen vriend den heer 
Matthias Stade, den zeer kundigen dokter van het Amsterdamsche 
ziekenuis, opgemerkt hebben, dat hun longen in een zeer fijn, lang 
blaasje eindigen. 

§ 4. Maar bij den mensch wordt de borst vrij onduidelijk bewogen,
wanneer haar kraakbeenstukken beenig zijn geworden, en de ribben 
stijf zijn geworden; dan immers meen en wij, dat de ademhaling alleen 
door het middenrif geschiedt, maar toch met moeite. Dit verharden 
der kraakbeenstukken kan o.a. als de reden opgegeven worden, waarom 
ouden van dagen trager zijn in het ademhalen, zooals de waarneming 
leert. 

§ 5. Bovendien hebben wij herhaaldelijk bij secties op levende
honden en konijnen opgemerkt, dat de ademhaling alleen door het 
middenrif volvoerd werd. 





S E C T O T E R T I A. 

CAP. 1. 

QutD CONTINOAT SANGUINI, CoRDIS DEXTRUM VENTRICULUM INGRESSO. 

§ 1.

t ad Respirationis Pulmonumque Usum pressius 
acce damus, atque Inspirati Exspiratique Aëris 
Fructum ostendamus; in memoriam revocanda, 
quae § 9. cap. 1. Sect. prim. de Sanguinis Ex

pansione, ab Effervescentia in Cordis dextro Thalamo, 
ortum ducente, dicta sunt. 

§ 2. Hoc autem loco plenius oportet sermonem insti tuere,

quid istius Effervesunliae nomine apud nos veniat. Fateor autem 
à nobis libtnler hic ampledi, Clarissimi Viri Francisci de le Boe 
Sylvii, Praeceptoris plurimum venerandi, senJentiam, expressam 
Disput. Med. VII. Thes. 54 et 55. ad cujus normam sequens noslra, 

paucis immutatis circumstanliis, sic describtnda venit, Nimirum, Effer
vescentiam vocamus Motum illum Majorem Calidum, minoremve Frigi
dum, in Auricula Cordis dextra, dextroque ipsius Ventriculo, ex San
guinis Ascendenlis atque desundenlis concursu, propte, confluxum 
ejusdem Particularum Salinarum atque acidarum, agitatione conJraria 
praeserlim sibi mutuo oppositarum, ortum, atque Artificiosae Elferves
cenJiae, ex sale lixivioso, etc. et Spiritu quodam acido productae, non 
absimilem. 

§ 3. Statuimus itaque cum laudato Viro, Sanguinem amara. Bile
imbutum, ad Cordis dextrum continuo ascendere Thalamum; s1cque 
propter suum Salem lixiviosum non tantum, verum et volalilem polissi
mum, una Oleo junctum, ibidem cum descendentis Parliculis acidis, 
Lymphae praesertim, Eflervescentiam sive Motum illum Sanguinis in 

D E R D E A F D E E L I N G. 

HOOFDSTUK 1. 

WAT ER GEBEURT MET HET BLOED, DAT DE RECHTERHARTEKAMER IS 

BINNENGEGAAN. 

§ 1.

m de functie van de ademhaling en de longen nog 
, meer te benaderen, en het nut van de in- en uit

geademde lucht aan te toonen, moet in herinne
ring teruggeroepen, wat § 9, hoofdstuk 1, Afd. 1 
gezegd is over de uitzetting van het bloed, die 

haar ontstaan dankt aan de opbruising in de rechter 
hartekamer. 

§ 2. Hier ter plaatse echter moet uitvoeriger uitgelegd worden,
wat wij onder dat woord opbruising verstaan. Ik btken echter, 
dat door ons gaarne hier de meening aanvaard wordt van den 
zeergeleerden heer Franciscus de Ie Boe Sylvius, onun uer 
vereerden leermeester, die hij uitdrukt Disput. Med. V 11 Stelling 

54 en 55; naar deze als richtsnoer zal onu meening met weinige veran
deringen beschreven worden. Welaan, opbruising noemen wij die warmere 
of minder koude beweging in de rechter harteboetem en zijn rechter kamer, 
die ontstaan is uit den samenloop van het bloed, dat stijgt en daalt wegens 
de samenvloeiing van zijn zoute en zure deeUjes, die vooral door ver
schillende beweging onderling tegengesteld zijn, eene beweging niet ongelijk 
aan de kunstmatige opbruising, door een alcalisch zout enz., en een zuur 
voortgeb racht. 

§ 3.j4 Wij stellen dan met den gepreun heer vast, dat het bloed, met
bittere gal gedrenkt, voortdurend naar de rechter hartekamer toe stijgt, 
en zoo door zijn zout (dat niet alleen alcalisch, maar vooral ook vluchtig 
iS, en dat met olie verbonden is) aldaar samen met de zure deeUjes 
v0oral van de neerdalende lymphe die opbruisingof beweging in het hart 
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tiss. D. de Sartes, Doctor Parisiensis Amicus noster, cum Anatomen 
subsequente Hyeme ejusdem Anni Parisiis administraret, eas à nobis in 
Vasculis Lymphaticis praeparatas atque exsiccatas Valvulas, Spectato
rum" oculis publicè etiam subjicere voluit. Quas figuras delineatas, unà 
cum

.,.
praeperandi 1) modo, postquam à nobis accepisset Clarissimus D. 

Blasius, in Athenaeo Amstelaedamensi Medici nae Professor, easdem 
adjunxit Commentariis suis in Veslingii Syntagma Anatomicum editis, 
prout videre est in Appendice Tab. XX IV fig. 1, 2, 3, 4 et legere qui vis 
potest p. 549. ejusd. Columna prima. 

§ 7. · Non gravabimur autem, si mul hîc modum indicare, quo in
Usum Anatomicum facilius inflari possint non tantum nominata vasa,-

verum et alia multo tenuiora angustioraque, in-
·�; V "'-'=

� 
flatu manifestari. Fiant igitur Tubuli aliquot è 
vitro alii aliis ampliores, ut C E; alii iterum 
Pilorum adinstar tenuissimi, ut D, quos felici cum 
successu adhibuimus. Praeterea ipsos illos Tubulos, 
Sigillari Cera, aeneo Tubulo B agglutinavimus, 
atque postmodum Siphoni alicui, ope cochleae fae
minae A Spiratim adjunximus, quae res magni 
Secreti loco quibusdam habetur. A vitriariis quo
que eadem opera atque facilitate, Setae tenuissi
mae diversorum colorum, atque in Anatomicis 

C infinitum Usum (ut experimur) habentes, con-
E ficici 2) possint, quod etiam hic communicamus 
· libenter. 

§ 8. Propter illum itaque Aestum seu Motum
(§ 2. et 3. hujus Capitis explicatum) à sibi invicem
oppositis non tantum, et variè, imo contrarie
inter se motis agitatisve Sanguinis particulis,
sed et ob subtilem Materiam praesertim (seu Aëris
partem tenuissimam, per Corporum poros, ut
§ 8. cap. 111. Sect. prim. demonstravimus facil
lime penetrantem, atque ex ipso Aëre in Pectore
(ob hanc causam, ut credimus) semper praesente,

à Sanguine è Corde continuo accedente expulsam, seu alias com-

n leea: praeparandl 

2) leea: mntld 
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gedeeld. Daarom heeft ook de zeergeleerde en zeer ervaren t.eer De Sartes, 
dokter te Parijs, een vriend van ons, toen hij in den volgenden winter 
van hetzelfde jaar te Parijs de anatomie onderwees, deze door ons in de 
lymphvaten gepraepareerde en gedroogde klepjes in het openbaar voor 
oogen willen stellen. Nadat de doorluchte heer Blasius, professor in de 
medicijnen aan het Athenaeum te Amsterdam, deze geteekende afbeeldingen 
met de manier van praepareering van ons ontvangen had, heeft hij ze, van 
commentaren voorzien, uitgegeven in "Veslingii syntagma anatomicum", 
zooals te zien is in de appendix plaat 24, afbeelding 1, 2, 3, 4, en iedereen 
aldaar lezen kan op bldz. 549, Ie kolom. 

§ 7. Wij zullen geen bezwaar maken, hier tevens de manier aan te
wijzen, waarop voor anatomisch gebruik niet slechts genoemde vaten 
gemakkelijk en duidelijk opgeblazen kunnen worden, maar ook andere, 
veel fijnere en nauwere. Men moet dan eenige glazen buisjes maken, 
sommige wijder dan andere, zooals C en E, sommige weer zeer dun, als 
haartjes, zooals D, die wij met goed gevolg gebruikt hebben. Bovendien 
hebben wij deze buisjes met lak aan het koperen buisje B verbonden, en 
daarna aan een spuitje geschroefd door middel van schroef A, die haar 
schroefdraad vanbinnen heeft, wat door sommigen zeer geheim gehouden 
wordt. Door de glasblazers kunnen ook op dezelfde wijze en met hetzelfde 
gemak zeer dunne staafjes glas van verschillende kleuren vervaardigd 
worden, die bij de anatomie eindeloos veel nut geven (zooals wij onder
vinden), wat wij hier ook gaarne mededeelen. 

§ 8. Door die hitte of beweging derhalve (in § 2 en 3 van dit hoofd
stuk uitgele.gd) wordt het bloed heftiger of kalmer bewogen of uit
gezet, niet alleen door de onderling verschillende, en afwisselend, ja 
onderling tegengesteld bewogen en aangezette bloeddeeltjes, maar 
vooral doordat de fijne stof in grootere of kleinere hoeveelheid (al naar

de hoeveelheid of den toestand van het bloed), voortdurend daarheen 
uitbreekt, en er in binnengaat. De fijne stof is het zeer fijne deel van de 
lucht, dat, zooals wij § 8, hoofdstuk 111, Afd. 1 hebben aangetoond, 
zeer gemakkelijk door de lichaamsporiën doordringt, en dat juist uit 
de lucht, die in de borst (om deze reden, naar wij gelooven) altijd aan-
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�phaera suprema A, modice in se incurvata et concava reddita, atque 
tla ad commode duos liquores inttr se Effuvescentes recipitndum 

adaptata sit) in qua haec Elfuvescentia frigida ad 
oculum potest observari. Hoc ipso eodem lnvento,
omnes p;aeterea liquores acidi, vel etiam Spiritus vota
tiles urinosi; siCiJue Salia vel fixa vel volatilia quoque, 
motum inter se vel Elfervescentiam aliquam cum spi
ritibus didis Acid is excitantia, commodissime examinari 

c possunt. Praeter jam explicatum modum, ad frigidam
Effervescentiam observandam alium faciliorem nuper 
invenimus; quod lnventum libenter quoque communi
camus. lnstrumenti autem delineationem Lector è ti
tulo hujus libelli sub Numero 109 petere poterit, cujus 
haec sit descriptio: Sumatur Vasculum fictile porcel
lanicum aut alterius generis A notatum in figura; 

huic indatur phiala B liquore coëruleo repleta usque ad terminum in Tu
b

_
ulo D, quo facto, ex affusis in Vasculum liquoribus, inter se Effervescen

ttbus, atque Bullas C excitantibus, à dilatato vel etiam condensato Aëre 
in phiala B liquorem D in Tubulo vel ascendere vel descendere videbimus. 

§ 12. In Effervescentia calida, non �lum ob expansum ambientem
sed et contentum, (à subtili statim af/lutnle, stu i liquoribus Elferves
ce'!_libus . atque ad quietem jam tendtntibus txpulsa potius Materia)
Aerem tn Sphaera A, i vestigio liquorem C, inferiorem Ampullam B
vusus, moveri videbimus. In Frigida autem Effervescentia contrarium 
fit. Nam propte, contrariam agitationem, atque ob avolantem stu ex
pulsam, ex Aêre Ambiente in Sphaera A contento non tantum, verum 
et !'rima�io i liquoribus vel etiam salibus simul ad coagulationem seu 
qmetem 1am properantibus, subtilissimam Mattriam; liquorem C, ver
sus _ suprema_m Sph�eram A ascendere (quia Ai!r ibidem condensatur)
stat,m notab,mus. StCiJue, quo vehementius liquores, vel etiam Salia sicca 
cum acidis Spiritibus, in cavitate Sphaerae A, inter se mota atqut Elfer
vescentia �ser�amus; eo altius liquorem C ad Sphaeram A assurgere, 
Aëremque 1� d1ct� Sphaera condensari videbimus. Hanc porro Frigidam 
Ef/ervescent,am mier Salem Carduibenedidi, atque Oleum Sulphuris 
per campanam aliquando excitatam observavimus. Verum, prae caeteris 
in�tr _ S?lem Urinae volatilem tl ejus Spiritum Urinosum, atq; Spiritum 
V1tnoll, cum Sale communi praeparatum, didam Elfuvesantiam, 
summa cum admiratione, saepius vidimus. 
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vinding vervaardigden thermometer uitleggen, waarin deu opbruising 
met het oog waargenomen kan worden. De bovenste bol A van deun 
thermometer is matig gebogen en hol gemaakt, en kan dus gemakkelijk 
twee onderling opbruisende vloeistof/en bevatten. In ditzelfde toestel
kunnen bovendien alle zuren, of ook vluchtige geesten uit de urine, en 
ook zouten, vaste of vluchtige, dit een beweging of opbruising onderling 
met genoemde zuren teweegbrengen, uer gemakkelijk onderzocht worden. 
Behalve de nu uitgelegde manier hebben wij onlangs een andere, 
gemakkelijkere, uitgevonden, om de koude opbruising waar te nemen;
deze uitvinding deelen wij ook gaarne mede. De vorm van het toestel 
kan de lezer op het titelblad van dit boekje onder no. 109 vinden, 

�aarvan de beschrijving volgt: men neme een vaatje van porcelein of
iets anders, A gemerkt in de afbeelding; hierin plaatse men een flesch B, 
gevuld �et _donkerblauwe vloeistof tot aan het einde in buisje D; dan
zullen WIJ zien dat, tengevolge van de vloeistoffen, die in het vaatje 
gegoten worden, die onderling opbruisen, en die belletjes C teweeg
brengen, de lucht in flesch B verdund of verdicht wordt, en dat daardoor 
de vloeistof D in het buisje stijgt of daalt. 

§ 12. Bij warme opbruising zullen wij zien, dat onmiddellijk de
vloeistof C naar de lagere kolf B toe bewogen wordt, doordat niet alleen
de omgevende, maar ook de in bol A aanwezige, lucht is uitgezet (door
de fijne stof, die dadelijk toevloeit, of liever uitgedrukt is uit de opbrui
sende en reeds naar rust strevende vloeistolfen). Bij koude opbruising
echter gtbe':'t het tegenovergestelde. Immers dadelijk zullen wij opmerken, 
dat de vloeistof C naar den bovensten bol A toe stijgt (omdat de lucht
daar verdicht wordt). Dit komt doordat dt beweging tegenovergesteld is, 
tn doordat dt uer fijne stof wegvliegt of uitgedrukt wordt niet alleen uit 
de i� bol A aanwez�ge, omgevende lucht, maar ook vooral uit de vloeistolfen 
of __ u,� de zouten, die reeds naar stremming of rust streven. En zoo zullen
WIJ uen, dat, hot heftiger wij dt vloeislolftn, of ook dt droge zouten met 
de zure geesten in de holle van bol A onderling in beweging en in opbruising 
waarnemen, des te hooger vloeistof C naar bol A toe opstijgt, en dat de 
lucht in genoemden bol zich verdicht. Dtu koude opbruising hebben wij 
eens in een klok zien opwekken tusschen zout van Carduus bentdidus 
(Oeugende distel) en zwavelzuur. Maar bovenal hebben wij herhaaldelijk met 
groot� btw_ondtring genoemde opbruising gezien tusschen vluchtig urinezout 
en ziJn unnegeest en geest van vitriool, met gemeenschappelijk zout toebereid. 


































