Physico-Theology: or, a Demonstration of the being and attributes of God, from his works of
creation. Being the substance of XVI sermons preached in St. Mary le Bow-Church, London, at the
Honble Mr. Boyle's Lectures, in the years 1711 and 1712. With large notes and many curious
observations never before published, William Derham, 1713

Mentioned in Drebbel’s 1732_Kort_Begrip :
De berugte C. Drebbel heeft niet alleen uytgevonden het maken van een Schuyt, waar mede men
kon onder het water Roeien; maar ook een seker soort vogt, die hy wist in de Schuyt te leyden, om ’t
gebrek van frisse lugt, door ’t ververssen van de beslootene te vervullen. Hy bouwde, sonder meer
andere op te tellen, soodanig een Schuyt voor Koning Jacobus de Eerste, welke 12 Roeijers hadde,
wierd de proef meede genomen op de Rivier de Theems. Het verhaal van deese Schuyt kan men
breeder vinden in de schriften van de voortreffelyken Engelsman R. Boyle, welke wist van iemand
die het gehoort hadde van soodanig een die ook in de Schuyt gevaaren had, en die by zyn tyd nog in
weesen was: wat het vogt betreft, de Hr. Boyle segt, dat hy ’t van een Geneesmeester, die met de
Dochter van Debbel getrouwt was, gehoort hadde; dat hy sig t’elkens, als de besloote lugt in het
Vaartuyg, te veel met de uytwaasemingen van hun die’er in waren, beset was, en dat men niet
genoeg bekwamelyk konde adem haalen, soo bediende sig Drebbel van dit vogt; want soo dra de
stop van de Vles, welke met dit vogt gevult was, wierd afgedaan, soo verspreyden sig soodanig een
overvloed van levendige geesten in de lugt, datse daar van ten eenemaal ververst, en den
Ingesetenen weder verfrist wierden, soo datse weder voor eenigen tyd bekwaam was om daar in
adem te scheppen.
Drebbel heeft nooit zyn geheym aan meer dan een Persoon alleen willen ontdekken, van dewelke
het de Heer R. Boyle, in vervolg van tyd is te weten gekomen.
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