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T^en T>mcl^r tot den Lefer.

^^H] Eminde Lefer , dat ick defè drie

^J^\ Boecken der Medicijnfche aen-

Pmj merkingen , van den H e e r e—
^^NicolaesTuIp.m onfeNederduyt-*»

fche Tale heb doen o verletten , daer toe

bebbenmybewecght,eenfdeelsdenoot-
fakelickheyt der dingen , die in defelve

oegrepenzijnjanderdeels den grootenen
/^aerdigenaftreck van 't felve Boeck, ver-

lopende den aftreck der lelver in on(e

^ederduytfche Tale niet minder fal we-

enJck heb dit Boeck niet laren Tranfla-

eren voor Medicijns of Chirurgijns , die

bo verre gekomen zijn, dat fy denLa-
ijnfchen Audteur verftaen ; diewelcke

:ktotde Fonteynlelfs wijfe , ompuyr
/ater tedrincken. Maer alleenlickvoor

ie ghene , die welcke de Mufen foo gun-

:igh nietgevveeft zijn,datfe tot dien trap

heraeckt zijn , om uyt de Fonteynfelfs

lede tedrincken. De welcke ick daerom
eoordeelt hebbe , dat niet behoorde ge-

"uftreert te worden van lulcke nootfa-

elicke onghehoorde , ende onghefiene

* z vreemde



vreemde accidentë, daer inbegrepëzJjn-

de^daer haerluydê,vat\ wegea hare konfl:

en hare even naeften,de welcke in fo vee:

tegenvallen, de forgh van haerluyden be-

volen worden, ten alderhoogftenaenge

legen is. Want voorwaer uyt defe kley ni

Fonteyn overvloedigheydt van water U
fcheppen is. Dat vele namen der partijei

van^tmenfchelickLichaem , offieckten
niet getranflateert zijn , is om confidera

tiengefchiets eenfdeels, om dat alle Chi

rurgijns de felve namen,ofin*t Griecx,c

Latijn , gewoonzijn te leeren , ende me
j^^

dan daer lam Nederduytfch of foude m^
fo,

ken : Anderdeels oock om dat vele Efel mi

(ghelijck by iEfopus ftaet ) den Leeuwe vi

huyd daer door aentreckende , haernic ?^

voor een Leeuw fouden uytgeven : end
"'

voorden felven van de fimpele dieren! .

langh aengefien worden^ tot dat de felv(
y^

van wegen fijne ooren , door den Vos g' ge

melt foude worden. Maer eer fomwijU k

de faecke foo verre komt , foo fouden ^'^

veele dieren om hals , of ten minften b
droghen zijn. Vaer wel , ende ghelie

mijnen arbeyd iu *t goede te üemen.



Den Heere

Ü^ICOLAES rVL^P,
Tot zijnen Sone

GIETER T V L F.

Et Medicijnfclie Veld , daer ghy
in loopt 5 mijn Soon , ftreckt ijcli

geheel wijd uyt : Nochtans heb-

ben fo oude als nieuwe5in 't felve

met eenen foo onvermoeyden ar-

beyd , gelopen , ende't felve ge-
'' bouwt ; foo dat ghy naulicx yetwes meer daer in

'^ foud' konnen vereyflchen , behalven fekere aen-

i merkingen van ongehoorde fieckten ; als oock

e
van remedien>dc welcke door een onbcdrieglick

jj^ebruyck voor goet gekent zijn. De welcke ick

j lochtans vertrouwende , dat buyten uwen, ende
' andere luyden naerftigheyt befw^aerlick fouden
'' ghevordert worden. Soo heb ick ten laetften

^^ doorgenomen gemeyn te maken die aenmerkin-

f
gen^die welcke ick anders voor u alleen gcfpaert

!ê
hadde ; De welcke miflchien voor uwe ftudien

ij

dies te aenghenamer fullen zijn ; hoe dat ghy

meerder der felverfelfs ghefien (uithebben, of

, gehoort fult hebben van die gene , die welcke de
^ felfde oock gefien hebben. Van welcketjdewijle

een groot deel , als oock dergener, wienJinamen

hier



hier c^oorgaens gevonden worJen , noch in *t le-

ven zijn , foo Tullen de felfde nu miffcliien met

minder fchroom onder den gliemeenen man dor-

ven komen , dan ofdiegheltorven waren. Want
fy begrijpen veel dinghen , afghefondert zijnde

van 't ghemeyn ghebruyck , nochtans waerach-

tigli ; de weicke de Medicijns niet minder te

pas fullen komen; als de Geographi America; o

de ftraten van Magellanes , ofLe Mer : wefendi

ten minften eerllby onfer glieheugnis ghevon-

den. Door de vvclcke ghelijck de eer van d»

Geographie niet v^eynigh verlicht wort; foo Tul-

len oock defe excmplen , miflchien de ghenees

konfl inTonderheyt waeraciitigh, niet totTchan

de weTen. De weicke Teecker Too veelé verTchil

van de Tchad uw-gevende wetenTchap , als d(

gheimagineerde vindinghen van de vaft-ftaen-

de Fondamenten des onghetwijffelden waer
heyts. Die op de Tel ve (leunt , en Tal Teecker niet

verTmaden, maer Tal liever met uytgheltrecktc

armen ontfanghen de acnmerkingen , de weicke

de Anatome heeft vertoont , weTende't waer
achtigh oogh van de Medicijne. Door wien

licht ghelijck de binnenfteTchapprayen des Lic

haems beltracit worden ; Too worden oock dooJ

des Telfs weldaed, ghelijck als in een klare lucht

voortghebraght de alder-verborgenfteoorfaec-

ken derheymelickefieckten : Teecker de waer-

achtighe fteunTelen , ende de natuerhcke vaft-

fcoudinghe van de ghenees-konft.Wekkers feec

kerheyi



kerlieyt indien gliy wilt dat ïckghelieellckver-

hale ? werp uwe ooghen op d'uytghelefenfte

exempelen van d*alder-raerfteuytvallen,welcke

van d'aldergaufte Medicijns uytgliegeven zijn»

Want de exempelen, ghclijck feer klare Spie-

gels, vertoonen foo openbaerlick andere men-
Iclien hare daden 5 en tijden : foo dateenblint

menfch fien kan 9 wat hem te doen of te laten

ftaet. Boven welcke wetenfchap fcecker niet

profiijtelicker en is voor de Medicijns, Want de

Zee 9 in wekke wy te Scli^ep varen , is wijdt en

breet : Ende inde felFde zijn bykantsfoo veel

klippen, allTer fieckten zijn ; Ende foo veel fand-

platen, alffer doelen zijn. Wt wekkers perijckel,

indien ghy nochtans u beft doet om uyt te ghe-
raeckcn , foo fal 't nootfaeckelick zijn , dat ghy
uwen cours maeckt door dielinien , de welcke
u van de ervarenfte Stuyr-Iuyden aenghetekent
2ijn • anders fult ghy herwaerts en derwaerts

drijven, als een feeckeren Eiiripus.Ende ghy fult

foo feer niet met de daed felfs, als met de fchijn,

ende gelijck als tot een ydele glorie geleert zijn.

Want daer kan niet beftendigh zijn , dat op geen
redenen ghefowdeert is. Veel minder zijn dan
eenighe ftatutenvande konftvaft, welcke niet

voor goetghehouden worden van deervarcnt-

heyt , de welcke de leeringe van alle meefters te

boven gaet. Ende daerom feyt ^fchylus aerdig :

Niet die gene is wijs , die veel weet , maer

die veeU vrHcht^hdrende dingen vpeet.

* 4 Wil



Wiljan nietloopen met een al te vryen voet!

rnaer bedwing den loop van uwe ftudien tuflchen

liet rpoor van de reden , en des ghebruycx. Ende
ghelijckerwijsdeByen, uyt verfcheyden Bloe-

men^den foet-ruykenden Honigli veriamelen, (o

kies oock voor u, uyt de befte Aucleuren,'t ghe-

ne 5 met den dauw' des wijflieyts bevochtight

zijnde, totdes menfchen gefontlicyt mngli die-

nen. Verreeckert zijnde > dat een Medicijn door

geen dinglinaerder tot Godt komt , als door de

gefontheyt aen den menfche te geven» Indien

gliyu defe Noord-Ster voorftelt , foo fult ghy

geluckelick varen voorby alle klippen en platen,

Ende wanneer ghy uw' gemoed fliltgheconfijt

hebben met de ware en oprechte gheleertheyt,

foo Tuit ghy lichtelick van u verdrijven alle on-

noodige difputen •, door welcke de Medicijnfche

vvaerdigfiey t meer verdonkert,als verlicht wort,

Maer indien uw' gemoed uleydtot de Anato-

inifche fnijdingen, Wacht u wel, dat ghy niet en

blijt hangen in d e buy tenfte linien ; gae nae de

binncnfte partijen , enonderfoeck nietalleenlik

in de nature der ingewanden ; maer byfonderin

de plaetfen , ende oorfaken der verborgen fieck-

ten. De welcke als ghy wel kent, fo Tal 'tdaer na

geoorloft wefen dat ghy uw' licht ook in andere

juyden gemoederen fendt : ende wanneer ghy

alleenlick maer die dingen , van 't ongelijckdes

vergetelheytsfiilt hebben befchermt , daeralle

man aen gelegen is , datfe gekent ende geweten

worden;



worden ; foo fult gliy goet clocn , met alleen lick

aen de konfl , die ghy oeftent *, mncr alderniecfl:

aen die republijck,wiens Borgers ghy met heyl-

fame Medicijnen helpen fult. Welcke twee din-

ghen ick u van herten wenfch , de welcke u niet

niinder door dcgunft, als door denatiiereecn

Vader ben,

In A M S T E L D A M,

Den 15 OBober i6\i.

Regifter der Hoofd-ftucken
cks eerften Boecks.

1 Gebrölcen Beclccneel.

2 Verborgen fcheure des hoofds.

3 Practura oflis cuneiibrmis,

4 Fraclura des hoofds genefeh.

5 Hcyinime gebruyck van de xModiolus,

6 Apoplexie.

7 Apoplexie van 'tbloet.

8 Vallende ficckte van felfs genefèn.

9 Vallende (ieckte van de Milt,

ïo Vallende fieckte van de Moeder.

II Vallende fieckte fes-mael dacghs aenkomendc.

iz Omgacndc bevingh.

15 Gaendcen weder-komende hoofd-pijn.

14 Convulfio Sedentarii.

1 5 Voor-teken van een ömgaende convulfic.

16' Viti faltus.

17 Malleacio.

18 Ingebeelde fachtigheyt der beenderen.

19 Ingebeelde M'ola.

20 Vreele voor 't water.

;*
5 ^l Oud'



REGISTER,
21 Oud man rafende.

22 Onmacht uyt de Liefde.

aj Beroerte des duyms van 't Ader laten*

i4 Hydrocephalus.

s5 Hydrocephalus van 't halve hoofd.

20 Polypus der Neufên.

27 Polypus des herren.

28 Nedervallingh des Oogs.

29 Voort-etenden Encanthis.

50 Wonde des Oog-appels genefea^

31 Blindheyt van fenijn.

32 Hoofd-pijn van de nature genefên.

5 ? Wegh en weder komende pijn tuflchcn 't hoofd en de

54 Mols voeten. (voet.

55 Adcmhalingh door d'ooren.

36 Dood van een Tand.

37 Sweeren van 'tghehemelt des monds»

38 Prolapfus palati.

39 Stem vande koortfe benomen.

40 Defelfdeftil-fwijgentheyt vaa'tpituit^

41 Stomme fpreeckend^.

42 Los ghemaeckte ftrot.

45 Honger van elf dagen.

44 Doodelick ghefwel des ^rots.

4 5 De fclfde gefwel van 't pituita.

46 SnijdinghderSchroffelcn.

47 Kanker van 50 laren fonder fchade,

48 Arteriotomia.

49 Bloet uyt een Tand.

50 Wonde vand'Artcria Aipera.,

51 Squinantie van binnen.

52 Ranula.

55 Kanker der memmen.
14 Vcrgankelicke puftulen der memmen.

5 5 Blauwigheyt van den hoeft.

Des



REGISTER,
Des tweeden Boecks.

1 Pleuris van de Gal.

2 Een Kraem-Vrou acht-mael Ader geflagen.'

5 Pleurestreckcnde nae fich 't bloct uyt de Aderend

4 VeiTworen Pieuris.

5 Wetigc fnijdingh desBorfts.

6 Erter des Borfts door de Navel.

7 Rare ocrfaeck van een befwaerlfclren Adem*'

8 Ver\velk;ngh door Oellers genefcn

9 De felfde uvtkomll van de nature alleen.

10 Sweere des Longs.

1

1

Bloed-fpouwingh van 50 laren.

Il Spruyr van de Vena Artcriofa uyt de borflgekoaaci^

1 5 Geheele Ader van de Longh uytgeworpen.

14 StLick van de Longe Itoppendede Fauces,

1 5 Een wieck door de mond uycgcworpen.

16 Waterfucht des borfts,

17 Afgefneden Longe.

18 Wonde des Herts.

19 Geftadige bewegingh des Herten van de Milt.

20 Gramfchap fchadelick voorde Kraeni- VrouwcnJ
21 Overgevingh van Melancholie.

21 Overgevingh van iSmaenden.

25 Overgevingh van geronnen pituita.

24 Swangere V'rouw' etende 1400 Pekel-Harmgen."

2 $ Steen in d'Arterie.

16 FibrsE des Levers gequetft.

2 7 Etter des Levers door den mond en aers,

28 Slaende Milt.

29 Gefcheurde milt.

50 GrooieMilt.

51 Bloetdoor de huyt Aveten de.

g 1 Steatomata van 't mefenterium.

?5 Steatomata met Aveeren water.

54 "Water-



REGISTER.
54 Waterfucht met blaeskens van 't meijbntcrium,

3 5 Tympanites met een alcites.

56 Geelfucht met VVaterfiicht.

57 Gefwcl van 't mefenterium door de baringh gebroken.

58 Spijdinge des Buycx.

59 Doorboringh van 't fcrotum.

40 Mors ex deprefTo ventre.

41 Volvulus ex ira.

41 't Hoofd van een breedcn Worm.
45 Ifchuria Lunatica.

44 Steen der Nieren.

45 Steen Hoppende de uretre»

46 Diabetes.

47 Steenachtige wateringh.

4S Membrana Lapidefcens.

49 Wateringh van een bloedigen Worm.
50 z I . Wormen uytgepift.

5 1 Dagelijckfche piflmgh van Wormen.
5 a Omgaendepifïingh van Hoofd- hayren.

5 3 Sweere des Blaes genefen.

Des derden Boecks,

X ïUeijdige genaltenifle van een maecht die een bult had.

z Blafe van de Steen verteert.

5 Gangra^na des Navels.

4 Bezoars Steencnin denmenfch. ,

5 Steen aen de Blafe vaft zijnde.

6 Steen nau van de blafe vaft gehouden zijnde.

7 Steen van 3 Oneen van felfs uytgeworpen.

8 Manier om een Steen uyt d'urethra te halen.

9 Steen gordende wicckf

10 Dood-



R E G I S T E X,
10 Doodlick gcfwel des aers.

il Pijnedes aers4urcnnae den ftoelgangh.

1 1 Worm iiyt de fchamelheyt.

tg Periculoofe Hernia genefen.

14 longhtnans wijrhcyt.

1 5
Averechtfche liiliwijgentheyt.

16 Onmanierlick gebruyck van de clyftere. CP^**^

17 Binnenfte tunica van 't ingewant van onder uytgewor-
1 8 Vet dagelicx door den rtoelgangh komende.

19 Het felfde Vet van de Blafe ende den ftocigangh.

20 Wonde des brecderi darms genefen.

zi Valvula inteftmalis,

zz ConvulHo abdominis.

z 5 Sweere der fchamelheyt van de Vulva.

24 Teeringh des rughs,

z 5 Pijn van de heupe door een gefwel genefen.

z6 Heupe door 't Yfer afgebrant.

27 Wonde van 't mergh des rugh-graets,

z8 Ongenceflicke Fiftule.

29 Doodlick gefwel der Lendenen.

jo Het rugh-graet in tween gcklooft.

5 1 Vulva fwemmende in de gal.

31 Waterfucht des moeders.

5 g
Fungus uyt de Vulva gefneden.

54 Major fungus uyt de felfde plaet(e gcGiedcn.

55 Fricatrix.

36 Mcnftniavan eenmeysjen van4laren.

37 Baringh van een twee-hoofdigh monftcr.

38 Snijdingh van een twee-hoofdigh monfler,

39 Kromme roede.

40 Luyfcn des fchamelheyts.

41 De doot van Flos calcis.

41 Sweet van 7 laren.

4 5 Excoriatio v an Oleum Vitrioli.

44 Eteaden Herpes der ingeNvandecb

»5 Pol.



REGISTER.
4^ Pols van de Arterie buyten op de hand te taften.

46 Gangra?na univerfalis.

47 Gangraena desvoets.

48 Sphacelus des arms van de koortfè.

49 Atrophia des arms door de fuygmghgenefen.

50 Ronde wonde.

51 Carcinoma van de dye.

5z Vijfdendaegfehe koortfe.

5 3 Onthoiidingh van fpijs van een vierdendaegfche koorts

is doodlick.

54 Mifflagh van de nature vergoed.

5 5 Ongeloüflicke groeyingh van een menfchcn Lichaenib

55 Indifchen Satyr.

Eynde van 't Regifter

des derden Boecks.
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Foh I,

Dat eerfte Boek van de Medicijn-

fche aenmerckiiigen van den Heere

NICOLAES rVL?.

Dat eerfte Hoofd-ftuck.

Een gebroken '3eckeneeL

Elijk 't Beckenecl uyt*
ftekende is , zo wort , onder des
felfs wonden , ook befwaerlik

gecureert de efphlafis van Hip-*

pocrates. Welke gefchiet, wan-
neer 't been van 't hoofd zo ge-
quetft wort,dat het van malkan-
der gebroken is. Welke frag-

mentum van de wonde wan-
Jieerfe perft ende fteekt in de membranen, dan wort de
beweging der herflenen belet;of daer wort een inflam-

matie verwekt ; ofwanneer 't fragmentum fchuylt on-
der 't geheele been, zo wordende ongelijke kanten

i
van de van malkander gefcheurde partyen zo nauw

i t'famen gedrukt, datfe de evacuatie alle haren uytgang
benemen ; waer van den menfche moet fterven.

Een val van een fwaer venfter heeft neder gedrukt
eade gebroken de flinker beenen van 't bregma van
de foon van Pieter Witfen , niet verre van de futura

Lambdoides. Maer de fragmenta die daerofgefpron»
gen waren , en faten niet alleen onder den rand van
'f been, dat daer over wasj maer wierden daer en boven

A zoo

W^-



2 ' Dat eerfie Boeck.

200 vaft gedrukt in de doorgeflagen membranen ; zoo
datter gcene humoren uyt de wonde konden vloeyen;

noch ook de fragmenta niet naer behooren uytgeno-
men konden worden > of de membranen wierden leelik

gcfcheurt; alsook de herflencn daer onder leggende.
Uyt welkesgefcheurde merch den Chirurgijn da-

gelikx zo veel heeft genomen , alfler in een halve fchel

van een Oker-note löude gaen. Maer op den derden
dach wierden daer twee geheele lepelen vol uytge-

nomen ; nochtans fonder eenige cjuetfinge des ver-

ftants , 't welk wonder om feggen is , of ook eenigh

ander fymptoma of toeval. Maer op den vijfden dag
iflèr een koortfe toegeflagen , een flumeringe , en een
refolutie van de rechter Tijde , hoe wel den flag aen de
flinker fijde was ; Maer den feften dag is de ftem ver-

gaen ; ende daer nae ook 't leven.

Maerwaerom wort de tegen overftaende fijdever-

fletert ? dat gefchiet op twee manieren : ofomtrent

't bcginfel van den {lag, of eenige dagen daer na. Maer
indien 'tterftont nae de gekregen wond gefchiet , foo

worden de humores voort gedreven , door 't gewelt

van den krachtigen flag , nae de plaetfen daer feer ver-

re af ftaende: 't zy of na de Ventriculen der herflenen;

ofnae den doorgang ingegraven 2ijnde,in het medulla

fpinalis.

Alwaer defe doorgaende kracht nae toe gedreven

zijnde , zo drijftfe ( op dat ick met Caflius fpreke ) defe

vloeyende materie eerder in de tegen-overuaende par-

tye , als in de gene , die nae by de wonde is.

Waer henen nochtans, hoe wel dat de humor gaen
zoude, om de fenuen te refolveren, foo zoudfe nootfa-

kelik weder wijken tot het beginfel van de beweginge;
ende tot de pael , daerfe eerft afgedreven was. Dewijle

daer en tegen de geweldige beweginge den beweger
volgt:



g
lil

dey Medicijnfche aenrnerkingen, 5
volgt : ende gaet liever verder , als datfe nae by blijft.

Gelijk 't klaerder als de fon blijkt in de heymelike fple-

te van 't tegen-overftaendebcen.

Maer indien de fenuen gerefolveert worden , ceni-

entijtnae de gefiagen wonde : foo is'twaerfchijnc-

ik dat de huniores wel gedreven zijn van 't aenge-

brochte gewelt , maer niet uvtgeknmen zijn uyt de ge-

quetfte partye. Maer als die allengskens warm begint

te worden,'t zy of van de vervuvltheyt,ofvande koort-

fè , fo is 't gelooflik dat die felfde humores ten laetften

beweegt worden ; ende van de verweckte warmte ten

laetften ook voort-gedreven worden tot de tegen

over ftaende partye; ofde plaetfe feer verre ofgelegei%

van 't beginfcl des bewegings ; ende byfonder van de
pijn hebbende fijde , vanwaer de natuyre haer befte

doet om haren vyant af te weeren.

Het tweede hoofd-ftuck.

Een verlorgen fcheure des boofJs.

HOe wel men d'yfere gereedfchappen gebruykt

tot een gebroken of gefcheurtbeckeneel , foo ko-

menie fomwijlen ook wel te pas tot een geheel beckc-

neel : Infonderheyt indien daer vreefe is datter aderen

geborften zijn. Want op defe wijfe worter niet alleen

'tuytgeftort bloet uytgebragt ; maer de inflammatie,

putredo , delirium , koortlë ende andere doodelicHe

fymptomata worden te gelijck belet. Maerwaeromde
konftdit wit niet altijt raekt , dat fullendefe navol-

gende exemplen gaen bewijfen.

lacobus Bexius,van een Canon achter in 't hoofd ge-

quetft fijnde , is terftont voor over op d'aerde gevallen;

A 2 van



4 Dat eerfie 'Boeck,

van buyten was hy nauvvelix geraekt, maer van binnen

fo geweldigh geqaetft : dathyterftontineenkoortfe

ende fware convulfien gevallen is. Door welcke din-

gen wy ontftelt zijnde,hebben terftont 't beckeneel ge-

trepaneert, hoe wel men van buyten geen fcheuren en
fagh. Met welk behulpfel wy 't bloet^over de membra-
nen van de herflenen uytgeftort zijnde , wel uytgelokt

hebben : maer nochtans fo en heeft defehaeftigheyt,

noch defe remedien tijdlik genoeg gebruykt zijnde, fo

'Veeltcwege konnen brengen indithaeftigeperijckel;

of den patiënt is al even wel op den feiten dagh ge-

ftorven.

In wiens hoofd , als den Chirurgijn trepaneerde, wy
hebben gefien , datter door 't geheele been ontelbare -

droppelen bloets uytgeborften waren;bedeckende,ge-

lijckeen dou , het geheele beckeneel : welcke droppe-

len met een fpongie afgewifcht zijnde , ook weder an-

dere uytfproten;om gelijk als met de vinger aen te wij-

fèn, datter voor de nature niet gefloten en is : maer dat

alle dingen voor haer open ftaen , noch dat de beenen
ergens foo dicht zijn ; of door de felve kan foo wel
't bloet, als etter pafferen.

Maer'tLichaem naefijn doot geopent zijnde , hoc
wel 't beckeneel van buyten ongequetft fcheen ; foo

zijnder nochtans van binnen verfcheyden fcheuren

geweeft ; Icerende met fijn exempel, wat door fijn on-
geluck feggen wil dien uytmuntenden man Hippocra-
tes , in 't boeck van de hoofd-wonden. Maer zy fijn

waerlick ongeluckigh , tot wekkers verborgene fieck-

ten noch de oogen , noch de fcherpfinnigheyt des ver-

ftants kan komen.
Maer behalven defe verborgen fcheuren , heeft men

dicht by de plaets van de flagh konnen fien het buyten-

fte membraen van de herflenen , niet minder blond en
blauw,
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blauWjals verfletert zijnde : ende op veele plaetfen met
geronnen bloet afgrijfelick befet. Maer 't cerebellum

vvasgantfchverdeftrueert; geüjckof het met een op-

rechte fphacelus was bedorven. De aderenAvaren hier

en dacr gefcheurt : ende rondom den bails van de herf-

fenen , ende 't rete mirabile foo veel geronnen bloets;

foo dat niemant foude behoeven te verwonderen , dat

een menfche met foo veele ellendigheden omringt

2i}nde , geftorven zy.

Soo feyt dan dien waren geeft der naturen wacrach*-

t€lick , fet). 3. aph. 11. coac. prxnot. Als de herflenen

verdorven zijn , foo fterven fommige op den derden,

maer fommige op den fevenden dagh: want als zy dien

overgekomen zijn , foo zijnfe behouden. Maer aen de
welken uyt defe van malkander geklooft zijnde,'t been
bevonden wort van fijn plaetste wefen , die fterven.

Met welcke verklannge,fonder twijffel, betekent wort

een beginfel van een corruptie. Het woovt van fphace-

lus moet fich wijder uytftrecken : want hoe foude an-

ders ymant konnen behouden worden nae den feven-

den dagh ? want dat eens geheelick verftorven is en

wort nimmermeer weder levendigh.Want habitus kan
• niet "op een nieus weder bekomen worden van de pri-

vatie.

Maer wil dat feggen eens been van fijn plaetfe?

^^YiM^s TV o^ov ? niet een befmettingh des verderfs,

med'gedeelt fijnde aen 't befmette beckeneel ; waer

van de ontbonden wijdhey t des beens een proeve in

defen fiecken heeft gegeven , daer van de bloedige

droppelen voortgekomen zijn , de v/elcke wy gefeyt

hebben dat den trepanerenden Chirurgijn, buyten alle

geu'oonten in 't gemoet gekomen zijn. Niet anders als

een waterachtige blafc des huyts gnet voor eê gangra!-

ne,ende de gangrsene voor een navolgende fphacelu?.

A 5 Gclijcker-
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Gelijckerwijsof dienvermaerdenmanfcyde : hoe

wel van de fout van de herflenen foo verre 't been ver-

andert wort dat haer naeft by gevoegt is : foo dat het,

de t'fanaen^-Jcttinge ontbonden zijnde, klaerlik afwijkt

van fijn natuerlicke dichtigheyt ( 't welck in ditbecke-

neel klaerlick gefchiet is ) foo is 't gedaen met 't leven

:

cnde'tis nootfakelick dat een menfche fterft vaneen

fo wanhoopige gelegenthey t der verdorven herflenen.

Het derde hoofd-ftuck.

Een Ireucke van V os cunetformis,

IN welck diergelijck ongeluck,indien 't maer in geen
grooter en was , hebbenwy oock gefien dat een man

van t'feventigh laren gevallen is, maer dronken zijnde.

De vvelcke van een hooge plaetfe gevallen zijnde , foo

grooten wonde in 't beckeneel heeft gekregen : dat

bcquamelick door 't gat konden gebracht werden alle

de herffenen die in d uyterfte membrane hingen. M^cr
tcrftont quamcn hem niet te min aen draeyinge in 't

hoofd, fpouwinge, ontfettingeder herten ; 't zy ofvan
de overgebleven dronckenfchap , of van de beweegde
herflenen. Maer daegs daer nae is hy weder tot fijn fel-

ven gekomen, vry van koortfe zijnde, ende van alle an-

dere fymptomata. Maer op den vierden dagh, hebben-
de eerft: uytgebraeckt etterigh fpuwlêl, is hy geftor-

ven, buyten alle hoop,van een onverwachte apoplexie.

Om welkes wille de gene , die de binnenfte dingen
des hoofds vlijtelick waren onderfoeckende , in't ghè-
moet is gekomen een menigvuldige vochtigheyt; ver-

vullende de ventriculen der herflenen : endeterftont

^n feer lange fcheure , loopende met een aenhangend
vervolg
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rervolg door 't voor-hoofd , ende 't gat van 'tooge tot

ie fella equina ; na by het midden van het os cuneifor-

mis. In welke plaetfe wy aeiigemerckt hebben ('t welk-

met recht feer Telden m d'oogen van allen is geweeft)

een feer groot fragmentum van 't os cuneiformis ; foo

feer afgefondert van 't refterende been ; foo dattet

klaerlick opgeheft kond' worden boven alle d'omge-

legene partyen.

.
In welkers verre of gelegen wegh-gangh , dewijle

daer veel geronnen bloets IchuyHe ; foo is t waerfchij-

nelick dat uyt des felfs vuyligheyt 't etter voort-geko-

men is , 't welck hy op den laetften dagh van 't leven

uytgebraeckt heeft.

Maer de geraecktheyt , de welcke hem omgebracht
heeft, heeft fijn oorfpronck genomen,eenfdeels uyt de
verftopte voortgangen van 't medulla fpinalis ( die

welcke 't ware beginfel zijn der fenuen ) maer ecnf^

deels uyt de engigheyt van'trete mirabile : 't welck

beftaet uyt de verwerde tTamen-loopinge van de vense

jugulares , de arteriae carotides ,& cervicales. Welcke
alder-edelfte partyen belet zijnde,fo wort een menfche
niet alleenlik berooft van fijn gevoelen en bevveginge,

maer oock van 't leven felfs : nae 't oordeel van Cor-

nelrus Celfus , lib. 5. cap. 26. Hy kan niet levendigh

blijven , de welcke de bafis van de herffenen aen ftuc-

ken is.

Het vierde hoofd-ftuck.

Een breucke des hoofJs genefen.

ALfo het de voorgaende patiënten geenfins gcbaet

en heeft, dat het been van 't hoofd getrepaneert

A 4 wierde.
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wierde;omdat'tbloetfchuylde niet alleenlick onder

demembranen;iTiaer onderden bafis van de hcrflènen:

alwaer een onfchoubare oorfake des doots is.Soo heeft

de trepaen daer-en-tegen andere grootelicks tot voor-

deel geftreckt : infonderheyt als 't bloet uyt de aderen

gelopen zijnde,niet foo feer en hing onder de membra-
nen, dan in de gemoet komende partyederfelver.

Een longman, woonende by de riviere Tya , wierde

met een fteen 't beckeneel foo ongelijck gebroken, foo

dat het fragmentum van d*eene fijde de membranen
druckte , en van d'ander fijde noch hing aen 't gehcele

been.Welcke ongelijke fraQure d'oorfaeck is geweeft,

dat 't fragmentum,fchadelick voor de herflenen zijnde,

te minder of langfamer opgelicht wierde ; of dat het

oock konde belet worden naerbehooren , dat het ge-

ronnen bloet niet voortbrachte koortfen, ofydelheden
des hoofds.

Dewelckealflehem daerom overquamen, foo fijn

wy terftont gegaen tot de modiolus ; om met den al-

der eerften los te maken dien vaft houdenden band , de
welcke dit fragmentum aen 't om-geftelde been bond.
't Welck als het daer voorfichtelick afgenepen was,
foo hebben terftont de koortfen en ydelheden opge-
houden : ende als de herflenen hare vryheyt van te

bewegen weder gegeven was, fo zijn de periculen ver-

dwenen; de welke de dringende nederdruckinge focht

te geven aen 't alderedelfte ingewand.

Het
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Het vijfde hoofd-ftuck,

Hetheylfamegehmyckvan de Modiolus,

T Ndien dan ecnige nootfakelickheyt fal vereyfcht
-'' hebben de modiolus; fo moetmenfe tijdelik gebruyc-

ken : op datrer door de vertoevinge niet voortkomen
vuyligheyt , fchadelicke dompen , fwaer riekent etter,

ontftekinge , koortfe , ydelheyt des hoofds , t'lamen-

treckinge der feuuen, ende ten laetften oock de doot.

Een Scheeps Capiteyn wel gebraft hebbende , en
niet minder gedroncken, zijn befte doende om met alle

gcdienftigheyt, gelijck dien tijd vereyfchte^fijne gaften

naer huys te laten gaen; is met 't hoofd feer hard tegen
de keyen gevallen; ende 'tbeckeneel feer lange ge-
fcheurt fijnde , foo ifler een wijde breuck in gekomen:
maer niet fo wijd , dat de herflenen door de felfde naer

behooren fich konden exonereren;of datter bequame-
lick nodige hulp by konde gebracht werden.
Voor welcke dingen als den toegang belet was , foo

iflèt van noode geweeft de modiolus in de klove te fot-

ten; ende door 't opgefneden beenfonder vertoevin-

gen uyt te brengen al wat de herflenen of de membra-
nen eenigh beletfel geven mocht. Welck wit wy oock
geluckelick geraeckt hebben. Want de trepaen en had
naulicx plaets voor de medicijnegemaeckt:ofwy heb-
ben terftont gefien , datter feer veel bloets, door de le-

dige plaetfe desbeens,uytgedreven wierde: 'twelckals

het fomwijlen wat langfaem voort quamjiebben wy fo

dickwils met een fpatel de membranen der herflenen

neder gedouwt : ofmethettoehoudenderneufgaten
hebben wy ons beft gedaen den geeft nae boven te ja-

gen ; op dat de gedruckte herflTenen haren laft te vaer-
diger fouden uytdrijven.

A 5 Want
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Want de vuyligheyt de vvelcke de nature hier uyt

heeft gedreven door 't gat van de modiolus naergela-

ten zijnde , was geheel wit bHnckende en fchuymach-

tigh. Welcke fpecie de Chirurgijns plegen te ftellen

onder de befte tekenen vande gefontheyt die toeko-

mende is: want als die fluxus over is,foo wafcht terftont

't vleefch weder aen , of van 't been felfe , of van de

membrane der herflenen. Ende allengskens wort de

ledige plaets van 't beckeneel vervult met een roode

korft, die welcke ten leften verandert wort in een cal-

lus , en neemt de aengeboren nature aen van 't wegh
genomen been. VVelck voorlichtigh verlbeck des ver-

nuftige natuyrs den Poëet fullende uytdrucken, heeft

niet onbequamelick gefongen.

Vyt ander' dingen , de vernieuwende mtuyfy

Seer aerdigh iveet te fméen weer een ander figuyr.

Het fefte hoofd-ftnck.

Een Apoplexie,

E En dronken longman fwaerlick in de borft gequetfl

zijnde , is terftont beroert op d'aerde neder geval-

len, gelijckof hy vanden blixem ter neder gefmeten

was, met een befwaerlickheyt van ademen , dickwils te

fpouwen,fonder geluyt te flaen,ende 'tfchuym fo over-

vloedelick uyt iïjn mont vloeyende,dat hy binnen wey-
nige uren geftorven is.

Van welcke onverwachte uytkomft d'oorfaeck is

geweeft eenfdeels de openbare fcheure van 't becke-

neel door den val gekomen; ook eenfdeels 't overvloe-

dige uytgeftorte bloet, fooboven als beneden de mem-
branen
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branen der heriTenen : maer de longe hadde veel

blauwe plecken; dewelcke miflchien tcegefchreven

konnen worden ofde haeftige verftickjnge;oFal te veel

Toback te drincken : met welck kruy t defen longman
gefeyt wierde al te feer veimaeckt te wefen.

Maer dat defe plecken de verworginge toegefchre-

ven wierden,dat lelvige riedfo de nature van 'ti'chuym,

als van de blauwighey t.Want 't fchuym ( na 't oordeel

van den alderbraefften AOuarius ) is den adem , ende
een menginge der humeuren : ende gefchiet in de ge-
raektheyt uyt de afdruypende pituita des hoofds, door
de lucht dun gemaeckt zijnde , of uyt de ademachtige

domp van de nedergedoudelonge.Dat 'teerfte fchuym
gantfch niet fchadelick is , geeft de dagelickfche we-
derkomfte van de fchuymachtige vallende fieckte te

kennen. Maer dat 't ander doodlik is , geeft de haeftige

doot der gener te kennen die d'apoplexie hebben

;

vvelcke haeftige doot Tonder twijftel fpruyt uyt ótn
wegh-genomen adem; fonder de welcke een menfche
niet een oogenblick leven kan.

VVaerom dat Cornelius Celfus willende voorftellen

't gevaer van 'tfelve fchuym,voegt daer geheel fray by.

Noch die menfche en wort weder levendigh , die

't fchuym uyt den mont loopt, naer dat hy gehangen is,

hoe wel hy afgefnedcn wort. Want de longe en brengt

dit fchuym niet voorts, ten zy datfe groothcx benauwt
is , of vande relblucie des vochtigheyts dat in haer en
't hert is , of van de geeften , die welcke van wegen de
opgehoude dompen,ende belette ademhalinge lö heet

worden ; dat de ingeboren warmte in d'uyterfte vreefe

van een diflolutie zy. VVelcka worftelingh nademael
ditfchr.ymaenwijft : wat wonder is 't dan, dat 'tfelve

oock de gewiilche doot voorfeyt ? Want nae de felf-

de wort de omringde partyen , in plaets van de leven-

dig*
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djge co?eur , een donckere en dootverwige gcele co-

leur aengebracht. Niet anders als nae den ondergang

des SonSjdc duyfterniflen voortkomen, endc na de ver-

ftickinge des vlams , de fwartheyt der kolen. Want de

blauwighcyt komt nae de uytbluflchinge : of nae 't at^

inijden van den wegh des geefts,en natueriike warmte.

Ende dienvolgens i'eyt Hippocrates niet te vergeefs,

in coacis , aph. 72.

ru TTiXt^yec, ^vófd^cc t <^ nrvpSlM ffvv'^i^v %CJtt'(3V (njticMvxf,

Alifcr blamvigheyt komt in een koortfc , betekent een

korten doot. Defe haeftigc verftickinge heeft dan wel

konuen voortbrengen defe pleckê,maer feer felden,de-

ivijle datfe voortkomen in de longen der gener, die van

een Apoplexie fterven : Ende daer en tegen feer dick-

wils in de liefhebbers van Toback:'t en fal by avontuyr
niet ongeraden zijn, hier t'onderfoecken de nature van
dien roock , de welcke met de locht vermengt zijnde,

ende in den mont getrocken , den mond van vele men-
fchen foo wel aenftaet, dat fy de felve ftellen boven alle

leckernyen -. Indien fy de felfde maer niet en ftellen bo-

ven de gefontheyt felfs,boven de welcke nochtans niet

met allen proffijtelicker en is voor'tmenfchelickghe-

ilacht.

Het is dan buyten alle twijffel : Dat den Toback by
dranck gegeven zijnde , foo feer de mage en ingewan-
den bcfchadight , alfle voordeel aenbrengt voor de
vochtige en koude herffenen. Maer daer wort ge-
twijffelt , of den roock van de felve de Longen befcha-

digt.^ Want 't is een warme plante; lae oock fcherp

ende allengskens afnijpende : of door haer nature , of
door de konft. Te weten als met het ftof van Euphor-
bium, Pyrethrum, Peper,ofandere fcherpe fpecerijen,

om gewins wil,van de bedrieglicke en onrechtvaerdige

Coopluyden,debladerenbe§roeytworden,wanneerle
gefponnen
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gelponnen worden. Door welcke*! domp van alle defe

dingen 't waerfchijnciick is dat de Longen niet minder
gequetfl: worden , als de herlfenen niefende van

't fchrabben van Peper raap , ende geftoten Peper.

Wantaltegrqote warmte, gelijckfeuytput dena-
tuurlicke vochtigheyt : foo verdonckert de nevelach-

tige roock des felfs niet wcynigh de edele geeft van

ons leven : lae verftickt foo krachtlick de ingeboren

warmte : dat wy gelijck die de Teeringh hebben ( de
welcke nae 't oordeel van Galenus van droogte ver-

teert worden ) oock t'eenemael uytgeteert worden
door een geduyrigen hoeft^ende een onvermoeyde be-

fwaerlickheyt des adems. Welcke twee dingen te ken-

nen geveneen onverwerdc befmettingc van eenon-

der-gedruckte Longe.
Van de welcke ick gefien hebbc dat veelc menfchen

gedoot zijn geweeft.de welcke veele dagen en nachten

met defe bruy t hadden overgebragt De middelmatige

dingen, gelijckfe voorwaer nergens, foo wordenfe hiec

oock niet mifprefen. Maer indien ghy de maet in defen

roock overtreet , foo fult gky van den hoeft gequelt

worden,de Longe fal befmet wordcn,-t gemoet fal ver-

fleteren , ende ten laetften fal 't geheele Lichaem ver-

teert worden. Maer langfaem, indien ghy wel op u Lij£

en fterck zijt ; en rafchlick , indien daer eenige fout er-

gers in't ingewant is ; gelijckmen beeft konnen fien in

defen patiënt. De welcke daeromme, fonder twijffel, te

eerder van d'Apoplexie omgebracht is geweeft,om dat

d uytgedroogde ende bevleckte Longe te minder heeft

konnen tegenworftelen , ende den geeft bevrijden van

de verderffenilfe.

Het
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Het fevende hoofd-ftuck.

De Apoplexie van V hloet,

GElijck alle Apoplexie niet uyt 't phlegma , of de
melancholie ; maer fomwijlen oock uyt 't bloet

omftaet : fo en doot oock niet altijt de Apoplexie fterk

en fhorkcnde .- want fo veel hulps als Hippocrates eer-

tijts (nae 't feggen van Galenus ) aengemerckt heeft,

uyt een koortle overkomende over een Phlegmatifche

Apoplexie : fo veel merckt de huydendaegfche eeuw
noch aen in een bloedige , vermengt fimde met een
fnorking' , van 't bloet overvloediglick uytgegoten

zijnde. De welcke gefont fijnde , feyt hy , met hoofd-

pijn haeftlickbevangen worden , en terftont ftom wor-

den,en fnorken, die fterven binnen feven dagen; ten zy
datfe de koortfe aengrijpt.

Een overvloedigh bloeden des hoofds heeft een
longman, van volle geftaltenifle , geworpen in een hae-

ftige en fware Apoplexie ; met een bevingh , ftomheyt
en fnorkingh : wefende drie feer gevaerlicke med' ge-
fellen van defe lieckte. Welkers hevigheyt op dat tij-

delick foude mogen gebroken worden; foo wierde ter-

ftont den regter arm gephlebotomeert;maer als 'tbloet

daer langfamer uyt-liep , als dat het konde helpen te-

gen de groote van de fieckte ; foo is oock met 't eygen
Lancet de flinckcr arm gecpent. Door welcke twe»-
gcdeelte vloeyinge , eenen tijt lang geduyrende , de
Ihorkinge befcheydelik geflapt is; hy heeft lijnen adem
gemackelicker konnen halen , ende heeft in korten tijt

lijn voorige gefontheyt weder gekregen.

Wat dan ? fult ghy feggen , raet ghy dat fo fcherpe-

lick n^ete volgen ? lae onvervaerlick in foodanigen

nootfake*
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nootfakelickheyt. Maer in een haeftigh perijkel geluc-

ken wel veele dingen , die anders voor-by moeten ge-
gaen worden. Want voor een hevige en fnelle fieckte

en helpt niet als een remedie die even-hevigh en even
fnel is. Maer hier fal CorneliusCelfusby avontuyr fvva-

righeyt maken, fcggende: lib. 3. cap. 27. Indien alle de
leden gerefolveert zijn, dat dan de aftapping des bloets

verloft ofombrengt.Maer den eygen auÖeur en ftampt

niet te min ernftlick in : dat het beter is een twijffel-

achtige remedie te gebruycken , dan geene. Hoe wel
datfe niet twijfelachtigh is,die daer gaet om te vermin-
deren 't bloet , 'twelck een menfche anders om hals

foude helpen.

Welck twijffelachtigh ongeluck opdat defen long-

man niet weder onderworpen foude wefen ; is hy ver-

maent geweeft , op alle Lenten-tijt fich 't bloet te doen
aftrecken : en fo terftont den aenkomenden vyant in 't

gemoet te komen. Maer als defe vermaningen weynich
geacht wierden , fo heeft hy naer twee laren een on-
hcrdoenlicke ftraffe van fijne nalatighey t gekregen

:

"Want gelijckerwijs de weyd-landen verdronken wor-
den,als de dij eken door-gebrr.ken zijn : foo worden de
herflcnen oock lichtelick van 't bloet overrompelt : In-

fonderheyt indien gebreken of krachteloos gemaeckt
wort dat membramfch doorken , 't welck meteen on-

begrijpelicke konft van de vcorfichtige nature gege-
ven is, aen de binnenfte aderen van de ftrotte, om 't ge-
welf des bloets te bedwingen.

Andere aderen hebben oock wel gelijke grendels en
flotea : maer op dat in die felvige 't nederfacken des
bloets belet wort , gelijck hier daer en tegen 't opftij-

gendes felfs. Anders fouden door d'overvloedigheyt

van 't verweckte bloet , de volle lichamen der fterckfte

menfchen feer lichtelick overrompelt worden. __
'

Het
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H€t achtfte hoofd-ftuck.

Vaïïende ficckte van felfs genefen.

DEn vruchtbaerften au6leur Hippocrates heeft feer

veele dingen , niet minder met een graviteyt , als

met de waerheyt gefeyt : Maer niet iflër vvaerdiger

voor fijne heerlickheyt , alsdefe fpreuck : De naturen

genefen de fieckten. Welcke waerdigheyt van defe

waerachtige fpreuck , gelijck gemeenlick alle fieckten,

infonderheyt vertoont de vallende fieckte. De welcke
als de nature wil datfe uytgeroeyt fal worden , foo ge-

bruyckt fy als nu de veranderinge van den verander-

den ouderdom ; als dan gefvvellen in't hoofd verweckt

zijnde ; ofmet te bedencken eenige andere vernuftige

vindinge, ontbintfe vernuftelick den knoop,de welcke

voor de genees-konft t'eenemael ontbindelick is.

Een Borgermeefters dochter van Amfterdam,fvvaer-

lick gequelt zijnde van de vallende fieckte , ende wey-
nigh of geen hulp van de Medicijnen verkrijgende,

heeft ten laetften byftant van de dienftbare nature ver-

kregen , de welcke krachtighlick uytdreef de fcherpc

oorÊeckvan defeomgaende diftentie; vandeherfle-

nen in de mufculen van 't flock daer onder gelegen.

De welcke verhindert zijnde , fo is de vallende fieckte

wel geheelick verdwenen : maer ondertuflchen is de
keel feer gefvvollen;de fpraeck is vergaen;noch fy heeft

nietkonnen fwelgen, als feer befwaerlick.

Maer de voornaemfte moeyten is geweeft van We-
gen de achter-gebleven ftemme, de welcke fy gemift

hecfttotopdefeftemaent; hoe wel datter ondertuf-

fchen niet naer-gelaten en wierden de behoorlicke

Cathartica , of de ver^yfchte Roborantia ; onder de
welcke
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weicke de voornaemfte gheweeft is de Olie door de
Chymifche konft uyt 't EleOrum ghetogen zijnde. De
weicke fceckerlick feer veel heett ghevordert tot het

weder-krijghen des fpraecks. De weicke als fy weder
ghekreghen hadde , foo heeft fy 't eerfte beginfel van
haer weder-ghekregen fpraeck begonnen van de Vo-
calen A en O. ( 't Welck oock van anderen op een an-

der tijdt gheobfcrveert is ) weicke Vocalen dickwils

plomp uytghefproocken zijnde , heeftfe in korten tijdt

loo veel ghevordert , datfe voorden veertienden dagh
foo perfect fprack , als of fy nimmermeer ftom hadde
gheweeft.

Weicke felfde hulp van de goetgunftighe natuer,

oock in anderen fomwijlen is gheoorloft gheweeft te
2ien ; maer infonderheyt in twee kinderen , wekkers
vallende fieckte fy ghenefen heeft , door afdruypendc
Ulceratien van 't hoofd. De weicke als fy onbedachte-

lick t'eenigcrtijt wegh ghenomen waren , foo wierden
niet alleen te rugh ghehouden de boofe Vapores van
de fchadelicke fieckte -. maer terftont keerde defe ver*

vaerlicke t'famen-treckinghe der fenuen wederom.
Noch fy hiel niet weder op , 't en was , dat de cicatrice

wegh zijnde , de fcheure weder wierde gheopent , de
weicke van de nature verordineert Was tot het exhale-
ren der vuyligheden.

Sie dan , ghy Chirurgijn , de nature aen, die u voor-
gaet ; fy wijft aen, gelijck als met de vinger, 't heylfame
ghebruyck van de Cauterien : 't fal utot reputatie zijn,

Ia oock tot voordeel der fiecken , indien ghy defe ley-

derfche volgt.De Cauterien fijn goet voor 'tFlerecijn;

2y verdrijven de fijpende ooghen; maer zy en helpen
niemant krachtigher als die met de vallende fieckte

befmet zijn.

B Het
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Het negende hoofd-ftuck.

De vallende fieckte van de mïk.

HEt en is niet nieuw dat de vallende fieckte voort-

komt uyt een fcherpen domp, van alle partyen^ af-

nijpende allengskens de herflenen. Macr dat ecnige

partye foo fcherpen gevoelen in fich heeft datfe alleen

maer aengeraeckt 2iinde mct'tvoorfte der vingeren,

terftont de fenuen t'famen treckt , dat is feker geheel
weynigh gefchiet , en van niemant by avontuyr geob-
ferveert, als van eenen Fernelius, de welke gefien heeft

datter een drayinge des hoofds voort-gekomen is uyt
diergelijcken aenrakinge des achter-hoofds.

Een longman, wefende een rentenier omtrent 1 4^

laren oudt,heeft fulcken onverdraeglicken pijn gehadt
aen fijn fchamelhcy t , buyten alle fufpicie van de fteen;

dathy op defelve plaetfenoch'tfmeeren vanOleum
Amigdalorum, noch eendoeckdaer in nat gemaeckt
zijnde , en konde verdragen. Maer als een maent daer

nae alle 't gewelt despijns gekeert was van de fchamel- ^

heyt,nae de flincker zijde, daerfe by avontuyr van daen

gekomen was , foo heeft de piin van dat deel geheelick

opgehouden : Ende terftont is de milt qualick geweeft;

end .uyt fijne mede-dcelinge de herflenen. Niet an-

ders als fommighe uyt de voet de Moeder aenkomtj

Uytdemiltwortde magcqualick, ende van demage
het hoofd > 't welckals een cauwoerde op hetgantfche

Lichaem gefetis.

Hippocrates een fcherpfienend' man , heeft eertijts

gefien datter een fchadelicke materie,van de milt dooi?

de aderen van de Ilia, tot de Ilia , en de fchamelheyt af-

klam: maer hy geeft dat fo bedecktelick te kennen, dat-

tet
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tet van weynige geobferveert wort. Diewelcke (feyc

hv ) fwarte materie uvtlpouwen , hebben pijn aen de
fchamelheyt lib. prj^dic. Te weten, deruaerts uytge-

dreven zijnde de fcherpe vuyiigheyr des bloets. Daer-

om is'tfeker dat de melancholici aidermeeft gequelc

worden van de Ilia. Over wekkers m^eyelicke ver-

fcheuringe oock niet minder klagen die het fcorbu-

turn onderworpen zijn ; de welckedaerom duncktdat
de Ilia gefcheurt wordenifo omde geduyrige knagingc

der humeuren ; als oock om de dringende verfcheunn-

ge van de uytgeftreckte membranen.
De Medicijns moeten dan forgvuldigh onderfoeken

in de nature van de humeuren, de welcke van de natu-

re uytgedreven zijn ; ende met alle vlijt voorden datfe

niet wederen loopen van een flechteplaets naeeen
edele partye. Want 't is beter foodanigen verderfFelic-

ken vrucht in'tzaette fmooren, als d'opgewaflchen
ougft geheelick af te mayen.

Maer om tot de faeck te komen. De milt nu opge-
fwollen zijnde van dat verheven fuerfel des gals , heeft

terftont van fich gegoten Vapores , foo fchadelick voor
de herfTenen -. foo dat dien longman terftont geraecktc
in d'alderhevigfte aflaulten van de vallende fieckte ; de
welcke niet alleenlick verweckt zijn geweeft van een
oorfaeck van binnen;maer fomvvijlen oock van buyten.

Want als de plaetfe des milts , maer met eene vinger

aengeroert was , foo wierden terftont alle de fenuen

t'famen-getrocken : ende daer volgde terftont op een
deerlicke uytreckinge van 't geheele Lichaem ; quet-

fende met hare herhaelde omgangen 't verftant nu foo

dickwils befmet zijnde: Ende infonderheyt oockde Vis

imaginatrix des felfs : foo dat hy geloofde dat hy was,
ick weet niet wat voor een Koning -. ende dat hy niet te

min mildelick wegh fchonck alderhande giften ; lac

B 2 oock
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oockgeheeleKoningrijcken : niet anders ofhywaer-
lick een Monarch hadde geweeft.

Als hem nu de opinie van defe verkregen groot-

mogentheyt fo diep ingewortelt was: dat hy tennoog-
ften vergramt wierde ; ende omringt wierde met een

feer fware vallende fieckte : als yemantom fijngroot-

mogentheyt niet gedacht hebbende , hem met fijnen

gewoonlicken name genoemt hadde. Of dat hy bene-

den fijn waerdigheyt,met een anderen,als een Konings
Titule vereert wierde : Dan heeft hy ondertuflchen

fijn huyfgefin ('t welck achtbaer was) genoemt met de
namen van alderhande gedierten. Welckeeens gege-
ven namen ( 't welck de geene eygen is die met melan-

cholie gequclt zijn) hy fo vaft in fijn memorie gedruckt

heeft , dat de felvige daer nae niet ueder daer uyt en

quamen : alwaer'tdat yemant langh van huys hadde
geweeft.

Maer indien dan yemantbegeerde, dat in plaetfevan
een Beer , K.at , Hond , Draeck ofLupaerthem fijnen

eygen name wierde gegeven ; die maeckte hy datfe

terftont weder kreegh , Indien hy maer eenige fchenc-

kagiegaf : Weicke lichtigheyt van de Vrienden aenge-

merckt zijnde, foo hebbenfe altemael die by-namen af-

gekocht : ende de namen die hy door de giften had ge-

geven>heeft hy weder fo vafte onthoudenjdat hy oock
nae veel maenden noch in fijn memorie hadde , wat
elck een voor een gifte hadde geoffereert , om de toe-

naem te fchouwen.

Tegensdefe ongewoone fieckte heeft den feer ge-

luckigen Medicus loannesFontanus met my feer veel

remedien gedaen : maer hy heeftfe niet konnen ver-

ineefteren,hoe wel hy vinum chalybeatum,ofveratrum
nigrum daer tegens geordineert heeft'.Hoe welCorne-

lius Cclfus fchrijft (op dat by de vinum chalybeatum de
• oakoffl€^
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1

nakomelingen foude recommanderen ) dat het door

aenmerckingen bevonden is.dat de beelten,die vvelcke

by de fmits opgebracht worden, kleyne milten hebben.

Dele wijn was gemaeckt uyt defe navolgende dingen.

^. Radic , althdi£ , afparaai , jinguUrHin nncias

duas •, decoquantur ex aceto vitih & infonde colaturtt,

lïmatUYdt chalybii, libram un^tm-, mm dtmidia, deinde

infolentur, velmacrentur per bidunm , in cineribtis ca-

lidisj addenda chaiybi exjlccato , & tenuiter trito , vini

Rhenani iibras quAtmr: aqus. melijfz Itbras duas'^ligni

guaiaci rajiunciam mêdiAm-,corticum radicum cappa^

rum t4marifci,ceterach,ferpi!li JingHloYum drachmamy

eroei 'Britannici',fcrHpHlHm\concHnantHY qmtidie for*

titer , in Lagenu vitrea *, ^ ex colatura fiat , vinftm

chaljbeatum.

Nae welckes gebruyck , foo wierde een cauterie op
*t flincker been gefet , maer nauwelicx en was de korft

daer van afgevallen ; of de gefwollen gal begon fo feer

ontfteken te worden ; dat hy niet met allen en verfchil-

de van een rafend' menfch. Singende by nacht, by dagh
ftilfwijgende , altijt met een ftuyrs gelaet , met een ge-
turbcertgemoet, meteen onverfadelicken honger,en-

de met (oo een vaft-houdende verftoppinge van de
ftrotte , datfe nauwelicx met eenige remedien weder
konde geopent worden ; 'tenware geweeft b^avon-
tuyr door veel clyfteren ; als oock veratrum nigrum,

de welcke om d'afwerpinge dickwils in den dranckge-

daen wierden.

9^. CoYticum radkum c^.Vparum , tamarifci -^fosni-

cuüifingfilorfimmciam» Berbarumfumarijn, melijidt,

3 3 boraginis
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boraotnis Jingtilar/4m mampHlum. Seminum Lïmo-

num-imelonHmyami^ufmgnlorum drachmas dHas^radi'

ctim veratri Higri, dragmasfex, uvamm pajfarum co^

rinthiacamm uncias quatuor^Decoque ex aqua hordei

adlibras dnas , & difioloe in coUtura , Sirnpi rofacei

cnm fena , uncias quattior , mifce yfiat fotio*

Door wekkers medicamenten hulpe , hoe wel de
melancholie feer vermindert worde > fo heeft nochtans

de onaengename fmaeck der felver fulcken walgingh

gebaert:dat het van noode is gewceft.als de felve naer-

gelaten was, te prepareren dit navolgende catharti-

cum , 't welck hem grootelicks tot voordeel is geweeft.

3^^. Folwrum fena mundatorum i fiïptihtis dragmas du-

as y radtcum Veratri nron > forutu'os duos. Seminum Li'

tnonum
, (^ fcsmcuH , finjf^uloïum fcrupulum , infunde per

mBerriy in decoHo fumma vindts ^ adde deinde coUtuney

confeSiwms^ hatnech dra^was duas. Strupi rofacei folutivi,

mciam cum dimidia
, fint potiuncuk.

Als hy dat felve tot verfcheyden reyfen gedroncken
iiadde, heeft hygeftadighuytgebraeckt foo veel me-
lancholie : dat hy ten iaetlten weder tot fijn felven ge-

komen is. Hoewel dat dien trotfen vyant overwonnen
was, ende de materie vandebefwaerlicke epilepfie uyt-

gedreven was; fo is 't felve nochtans niet fonder eenige

befmettinge van 't gemoet geweeft, welcke bcfmettin-

gc nochtans foo groot niet is geweeft , of hy konde van
dien tijt afftuderen ; ende andere dingen doen, fo wel
als d'aldergefontfte.

Het



der Medicijnfche aenmerkingen, 23

Het thiende hoofd-ftuck.

De vallende fieckte van de Moeder.

EEnboofen damp van de Moeder heeft een fwangc-

re vrouw gefmeten in fulcken bitteren t'famen-

treckingederlenuen; datfe van kind' verloftis. Maer
fy en wift niet datfe die vrucht gebaert hadde : Want fy

en geloofde al haer vrienden niet , hoe wel de felve dat

met een mont getuygden. Want defe uytreckinge is

fodanigh geweeft , datfe haer over de negen uren uyt-

geftreckt heeft. Als dat over was , foo zijn haer aenge-

komen de koortfe,ende fulcken ongerulhgen flaep,van

'tbloette krachtigh om hoogh getrocken zijnde: foo

dat fy dickmaels moefte gephlcbotemeert worden ; eer

de menftrua weder begonden te vloeyen , ende de

koortfe geheel over was, de welcke haer hevig quelde.

In welcke onwetende baring' , van de feltde mede-
deelinghe des Moeders , niet langh daer nae,oockis
komen te vallen onfe fwagerfle Maria Corvina. Maer
defe was daer behalven> van haer geGcht berooft. Hoe
wel dat de fcherpte des gefichts van buyten geender-

hande bottigheyt ; noch de buytenfte tunike des oogs,

oock geenderhande fout en vertoonde. Welcke fpecie

van blmtheyt de ouden amauroofis genoemt hebben;

ende eenige van de longen , gutta ferena.

Welck gebreck gelijck 't ongenefelick geacht wort,

om dat het in de herflenen fit , foo wort het oock feer

befwaerlick gecureert , naedemael het gefchi et met de
over-een-ftemminge der andere partyen. Ende daer-

omme foo heeft dit quaet oock van defe fiecke niet

konnen genomen worden , als door de alderfterckfte

remedien. Onder de welcke de voornaemfte zijn ghe-

B 4 \^'eeft
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weeft degrooteveikatoria, van binnen aen de dijen

ghebraght zijnde. Door welckcrs behulp 't bloet nae
boven gaende, foo krachtigh nae beneden wierde ghe-
trocken : foo dat fy, 't alder-aenghenaemfte ghelkht
weder ghekomen zijnde, gheluckelick ontkomen is de
alderfchadelickftc blintheyt : de wekke de meefte Me-
dicijns gheacht hadden fond er hoop te zijn.

Maer 't ftaet een voorfichtigh Medicijn toe de pe-

riculen te voorfien : maer ondertuflchen niet aen kant

te fetten de dinghen, wekke de konft vereyfcht. Ende
vi^aerom foud' yemant wanhoopen , datter foude kon-

nen gcfchieden dat hier ghefchiet is ? begin met coura-

ge , gae voornchtehck voort ; ende Godt fal miffchien

lijnen fèghen over uwe beginfelen geven.

Het elfde hoofd-ftuck.

Een vaüende fieckte , fes-mael des

daeghs komende.

HEt wekk in de Zee vloed en Ebbe ghenoemt wort,

dat wort in de ikckten een weder-komenden om-
gangh ghenoemt. De wekke hoe ghy minder begrij-

pen kondjhoe veel te meer ghy u daer over verwonde-
ren fult. Wantghemeenlickis fijn oorfaeck verborgen.

Ende de reden van hare verborghen ordre geeft oock
Werckgenoegh aen d'alderfcherpfte verftanden.

Infonderheyt dewijle de conditie van eenigc fieck-

ten is , datfe dagheücks niet eens , ende weder , maer
fomwijlen vijfof fes-mael aenkomen,ende weder gaen:

ende dat met voor eenighe maenden ; maer fomwij-

len gheheele laren ; onderhoudende den precijfen tijt

vanekke aenkomendeen weder-gaende periode.

Gelijcker-
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Gelijckerwijs dat fomwijlen oock te ficn is in de ver-

nieude hoofd-pijn ; ol- in de gaende en weder-komen-
de fchuddinghe der Lidtmaten;n:iaer nerp,ens klaerder,

als in die omgaende vallende rieckte,de \^ eicke hier by
ghebraght fal worden.

Een rijcke loftou is , van wegen een langhe ophou-
dinge des ftoel-gangs, niet alleen overkonien een yfin-

ge, ende de koorcfcj maer oock onmagt' de welcke,op

't eerft, foo nu en lbo dan quam : maer daer nae met or-

dre fo wel in 't komen ais wegh gaen. Welcke gaende
en komende onmaght gheheelick heeft opghehouden
naer twee maenden. Maer op foo een conditie,dat haer

op ftaende voet weder een wonderbare vallende fieck-

te in de plaets gekomen is -. komende dagelicx nu met
drie, nu met vijf, nu met fes omgangen. Welckers ghe-
welt fomwijlen foo onghetemt is gheweeft , dat het

dickmael van noode is gheweeft , dat fy van vier Vrou-
wen vaft moeft ghehouden worden.

Ondertuflchen ( op elcke aenkominge ) was haer de
fpraeckbenomen -. 't gheficht en 't ghehoor was wegh,
ende bedieninghe der binnenfte ghevoelen ftontfoo

langhftil : ter tijt toe, datfe, nae vier uren, weder tot

haer felven quam ; ( want elckcn omgangh duyrde foo
langh) dan was fy weder by haer verltant ; en terftont

bequaem om op alle vraghen t'antwoorden. Welcke
teghenwoordigheyt des verftants is haer altijt onbe-
weeghlick by gheweeft; tertijt toedatter weder een
nieuwe ftoot aenquam , om wegh te nemen 't ghevoe-
len van buyten en van binnen.

VVelcke gaende en komende ordre fomwijlen is

verandert geworden door de onfachtigheyt des lochts,

ofdoor de pafTie van 't gemoet ; ofdoor eenigh onver-

wacht ongheluck. Ende nae dat dele fieckte facht of
hard was , foo waren oock de aenkominghen des felfs

B 5 verdraegh-
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verdraeghlicker of ergher : nu facht , nu fel : nu
meerder , nu minder.

lae dat meer is , als fomwijlen 't voetfel ontbrack , fo

heeft fomwijlen een geheel aflault opgehouden. Maer
't Lichaem weder ontftelt zijnde , foo keerde het licht-

lick wederom : maer met een nieuwe ordre van aen-

komen en wegh-gaen.

De welcke als fy dickwils weder inviel, heeft daerom
qualick haer bed dorven veranderen , 't en waer by
avontuyr tegens die uyr,als de fieckte weder aenquam.
Op dat fy niet , als fy anders dede , ten laetften uyt die

bewegingh , weder in een nieuwen omgangh foude

ghefmeten worden. De welcke ghemeenlick liep over

de vier of vijf maenden., eer dat de feivighe haer

weder verliet.

Waer van ghefchiet is , dat omtrent op 't hooghfte

vandefe fièckte, defe Epilepfia heeft gehadt fes om-
ganghen ; op de ghefette uren dagelicx komende en

wegh gaende. Welcke menighte der omganghen dit

vermoeyde Lichaem foo heett ghedreven , dat fy ten

laetften ghevallen is in een feer langhe aenkominghe,
continueerende daghelicx , fonder eenigh ophouden,
en fonder ghenot vanfpijs of dranck, omtrent twin-

tigh uyren.

Als fy defen laft niet langer konde draghen> meynde
fy datfe aen 't eynd ghekomen was. Maer als de faeck

t'eenemael opghegeven was , foo is haer Godt onwe-
tende ghelijck uyt den Hemel verfcheenen. Endc nae
vijf daghen , als dit onverdraeghlick onweer gheftilt

was , heeft hy wegh genomen die lange paroxifmus, fo

datter maer , in plaetfe van de felve , twee aenvallen en
gefchieden -. waer van d'een heeft geduyrt van 's mor-
gens te acht uren tot elf uren : maer d ander van twee
uren na de middagh tot des avonts te vijf uren.

Ter
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Ter tijdt toe dat de materie van dcfe fieckte allengf-

kens begon te verminderen, foo beeft oock de lengbtc

van defe {leekte begonnen te verminderen -. foo datie

ten laetften geen balf uyr en duyrde. Welcke oock
verminderende , loo hebben wy nae twee laren geilen,

dat al 't vuyr verbrant zijnde,defen vervaerlicken brant

gheheelick gebluft is geweeft. Soo is dan nu defe fcha-

delicke Epilepfie t'eenemael overwonnen gheweeft,
de welcke defe fieckte (op haer acht en dertighftelaer)

overwon : hoewel onfegheheele Stadt, met alle de
oudtheyt ghelooft hadde , dat de fèlvige fieckte niet

overwonnen konde worden.
Maer wy verwonderden ons ten hooghften,dat haer

geen nieuwe affaulten weder aen-ghekomen en zijn;

of de beweeghde arterien van de flapen des hoofds;
of de bloeyende rootheyt van "handen en wanghen
hadden de zelve te vooren ghemelt. In welcke voor-
gaende tekenen de fiecke fulcken geloof ftelde ; dat
als die begonnen te verfchijnen , zy altijt voor de waer-
heyt voorfeyt heeft , datter wat vreemdts voorhanden
was , en dat voorwaer niet fonder reden : want als

't bloet ontfteken was , foo is 't niet vreemt gheweeft,
dat de arterien der flaepen des hootds ontroert zijn

gheworden : en dat 't vel der handen en des aenghe-
iichts is gheverwt gheweeft ; ende dat uyt den fcher-

pen damp van de heete humeuren , een nieuwen perio-

dus der t'famen-ghetrocken fenuen verweckt is ghe-
weeft.

Soo veeleMedicijns alflerby quamen , die welcke
veele waren , hebben met den eerften toegangh al-te-

mael de oorfaecke van defe fieckte gheleyt op de
Moeder : maerdewettelicke ordre vande menftrua
verftaen zijnde, als oock de vryheyt des keels, hebben-
iè daer-en-tegen haren raet gcdirigeert tegen de milt,

ende
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cnde de melancholie , hacr wooninghe hebbende in't

Pancreas. Want dcfe plaetfen vertoonden openbaer-

lick ; foo dé pijn van de flincker fijde , als oock de hitte

openbaerden in de Lendenen, als ergens. Tot de welc-

ke oock toequamen de excrementa fomwijlen geel

cnde loockachtigh; maergemeenlickbruyn,ende ghe-
heel fvvart : uyt vvelcke klaerder als de Son vertoont

wort , foo de befmettinge des milts , als van 't Pancreas.

VVelcker partyen hitte haer den ftoel-gangh fo vaft

ghebonden heeft ; foo datfe, in den gheheelen loop van
de iieckte, nauwelicxyetwes van felven ghelofi: heeft.

Endc dienvolgens is 't nootfaeckelick geweeft, de felve

geduyrighlick te verwecken met Cathartica : mfonder-
heyt met Catapotia (want fy en mocht geen Clyfteren

lijaen)ghemaecktuytclf greynen Extrafti Catholici,

ende vier pilulen nitri Tralliani. Of foo veel Veratri ni-

gri, ofPulverishierse Galeni; nae dat de ghenegent-
hey t van de fieckte veranderde.

Daer wierden ondertuflchen niet verfuymt die din-

ghen, die welcke door 't langh ghebruyck , geoordeelt

wierden bequaem te zijn voor de vallende fieckte;

wekkers walgingh nochtans haer geduyrigh ghedre-
ven heeft tot de felfde pilulen. De welcke de barmher-
tige Godt oock foo verre ghefegent heeft; dat door die

alleen bykants dcfe quade fieckte vergaen is.De welcke
fonder twijffel daeromme te langhfamer is verwonnen
gheweeft, om dat de fiecke 's nachts weynigh (liep, en-

de overdagh weynigh at. Syat alleenlick maereens
op een dagh; ende dat altijt des avonts omtrent te acht

uren : ende alle nacht wierde i^ ghematteert van 't wa-
ken : ghelijck oock over daghvan de omgaende uyt-

fpanninghen der fenuen : die welcke fomwijlen foo he-

vigh waren ; dat het gheduyrigh van noode is geweeft,

(Je ghetormenteerde fenuen te beftrijcken meteenige
verfach-
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verlachtende dinghen ; Maer infonderheydt aen de
voet-fooien ; waer vandefe feer fware fieckte, ghe-

lijckfe begonnen heeft , oock eyndighdc.

Het twaelfde hoofd-ftuck.

Een omgaendc hevinge,

MAer de ghedachtenifle van defen gaenden en ko-
menden omgang^ geeft my in diergelijcke exem-

pel van een omgaende bevinge : welcke gefien is ghe-
weeft inonfe fwagerfl'e , MargaretaBrentia ,wefende
een bleecke maeght,ende geheel van een pituitofege-

ftalte: de welcke van defe omgaende bevinge gequelt

is gheweeft drie volle laren : het beginfel wierde geno-
men van alle de leden , maer wierde terftont weder ge-
eyndigtin de armen en beenen alleen : bewegende de
felve niet gheduyrighlick,maer alleenlick met beurten
tufTchenbeyden komende : als elcke periodus bykants

twee uren duyrde ; met een heefche keele -. enHe eea
fupprcü^e van de ftcm.

Maer in de hontfdagen beefden haer die leden alle

anderhalf uyr; als de andere tijden daghelicx maer ee-

nen periodus en fagen. Maer de Meert raaentquatn

allelaer over een met d'ordonnantie der hontfdagen.

Den negenden dagh was alrijt vry ende fonder moeye-
lickheyt : behalven dat op die felve geduyrighlick ver-
andert wierde de ure van de navolgende periode. Of
door een verborghen eyghenfchap van dat ghetal , of
van 't blnet , 'twelck op dien dagh overvloedigher,

als op andere daghen, uydiep.
Want de ordre der felver omgangen quam openbaer

over een dan met de beweginge des maens,dan met de
bewe-
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bevveginghe des Sons : want naede veranderinghe der

felVer,daer nae quamen de omgangen van de komende
en gaende bevinge oock fnelder en langhfamer aen en
gingen weder wegh. Want ghelijckde beweginge van

de Zee hangt aen de Sun ende de Maen ; fo heett men
oock konnen fien , dat dele omgaende beweginghe
grootelicks verandert wierde door 't toekomen en af-

wijcken van de felfde fterren. Want 's winters waren
defe bevinghen langhfaem; des fomers daer-en-teghen

raflcher ; en in de hontfdagen.bykans foo veel omgan-
ghen , alflèr uyren waren : van welcke moeyelicke be-

vinghe wy ten laetlten gefien hebben dat defe maeght
gheheelick ghenefen is gheweeft.

Het dertiende hoofd-ftuck.

Een omgaende hoofd-pijn,

A Ret^us Cappadox fullende voordellen lib. i. de^ cauf. diuturn. affe£l. cap. 2. 't Onderfcheyt tuf-

fchen Kephalalgia en Kephalaia : verfeeckert vaftelick,

dat defe verfch : maerdefe veroudert en omgaende is.

Ende dat des felfs omganghen verlenght worden nu
van 't opgaen des Sons tot den middagh toe , dan we~
derom van den middagh desavonts.

Ifacius Halmalus wierde gequelt van een ^Qci fware

hoofd-pijn in 't begin des Soraers ; welcke daghelicx

aenquam en wegh gingh op ghefette uren, met een fbo

moeyelicken omgangh ; dat hy my dickwils voorde
waerheyt verklaert heeft , dathy datpijnighen naulicx

langheren konde verdraghen, of hy foude korts be-

fwijcken. Want felden lièpfe over de tweede uyr.

Maer
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Maer de refte van den dagh was fonder koortfe , Ton-

der onghetempertheyt van fijn water,of fonder eenigh

ander fout van de (laende arterie.

Want defe omgaende pijn gcduyrdetot denveer-

tienden dagh , hoe wel dat ondertullchen geenfins

verfuymt en wierden de uyt-gelefen remedien • oock
niet cucurbituls fcarificatx : noch veficatoria aen

't achter -hoofd gheappliceert zijnde ; van welcke

laetfte behulpfelen wy ghefien hebben , dat niet alleen

defen patiënt , maer oock andere feer veel voordeels

ghenooten hebben : maer infonderheyt een feecker

Brabants Koopman,de welcke alle Lente van defe om-
gaende pijn foo feer ghequelt wierde : dat hy naulicx

fijn ooghen konde opdoen : noch oock een woordt
ipreecken , wefende anders als een ongheruft man,

ende van veel woorden.

Het veertiende hoofd-ftuck.

Een fittende convulfie»

"C En maeght van vijftien laren , dickwils ghequelt^ zijnde van de Moeder , heeft teh laetften fulcken

Wundcrlicken t'famen-treckinghe der fenuen ghekre-

ghen , de welcke hacr niet aenquam, als wanneer fy lat.

VVant als fy ftont ende wandelde, en hadt fy daer

nimmermeer eenigh letfel of. Daerom heeft het ons
goet ghedocht de felve een fittende convulfie te noe-
men. Niet anders alsPIautus de fnijders en fchoen-

maeckers Sedentary ghenoemt heeft , en TitusLivius

Sellulary , die op ftoelcn werckten.

De oorfaecke van defe onghevvoonlickc fieckte,

heeft
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heeft fonder twijffel ghefeten foo in de Lendenen,
als in de Ligamenten , diewelcke de Moeder van bey-

den zijden aen de beenen van 't Ileum vaft maecken.

Want de lenden beweeght zijnde, ende dedye ghe-
keert zijnde nae de ftoel , fo wierde klaerlickbeweeght
de fchadelicke materie, die op defe plaetfe figh onthiel:

uyt wiens fcherpe domp het waerlchijnelick is dat de
fenuen gheport zijn gheweeft, de welcke de Lendenen
zijn ghegeven van 't medulla fpinalis ; ende uyt der

felver mede deelachtigheyt met de herfTenen , daer

uyt is ontftaen defe fittende convulfie.

Welcke giffinghe de genefinge daer nae heeft ghe-
confirmeert : want de hevighe oeffeninghe heeft wegh
ghenomen defe uytfpanningh der fenuen : aenbren-

ghende door fijn verderffelicke aenkominghe foo veel

hitte aen de ghejaeghde Lendenen : foo dat 't taye pi-

tuita wegh ghefmeten zijnde , dat daer fat ; de maeght
t'huys komende, is gheoorloft gheweeft nietalleenlick

onbeforght te fitten ; maer oock fachtelick op 't bedde

te legghen, fonder eenighe fchade, of eenighe t'fa-

men-ïeckinghe der fenuen, van waer de vermoeyde

oeffeninghe haer ten laetften gheheelick verloft heeft.

Het
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Het vijftiende hoofd-ftiicfc-

Èen voorfegghige van een omgaende convulfie,

E En melancholifch ïonghman ingenomen hebbende

Euphörbium , nae den raedt van een feecker Medi-
cijn ; wierde op 't eerlt bevanghen met eenyfinghe

fonder ordre, maer teritont met een felle tTamen-trec-

kinghe der fenuen : wekkers omgaende revolutien,

hoe wel datfe tracgh waren , foo heeft hy de felve foo

onghetwijfFcIt van te vooren ghevoelt; datter hem by-

kants niet een over-ghekomen is , welcke by niet acht

daghen van te vooren ghefeyt hadde datfe komen
foude. Welcke fecckerheyt van dit voorfiende ver-

Itant , met ons dickwils ghelien ende verwondert heeft

een man van gauw verftant ghenaemt Joannes vander
Linden.

Want defen fiecken leyde defe voorfegginghe op
een afdruypinghe van 't hoofd inde borft, ende van
daer weder afvallende in de maghe : uyt wekkers toe-

komft hy oordeelde dat de omganghen der convulfien

fouden aenkomen. Maer defen loop der afdruypingen

wierde beweeght uyt de beweginghe van de melan-
cholie (daer hy van overliep) ende uyt des felfs dom-
pen , van de koude herflenen in water verandert zijn-

de ; 't is waerfchijnelick dat de fundamenten van defe
ongevv^oone voorfegginghe gheleyt zijn ; fteunende by
avontuyropde eyghen fchraghen, daer dieScheeps-
Capiteyn op fteunde , den wekken ick ghefeyt heb-
be , dat de groote bevvegingh en kloppinge van 't hert,

voorghefeyt hadde uyt fijn dun water , 't welck hy ee-

nighe daghen te vooren afgheflaghen hadde.

C Maer
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Maer de hevigheyt defer convulfien is foo groot
gheweeft , datfe niet alleenlick 'tLichaem ontroerden,
maer oock foo verre 't ghemoet turbeerden ; dat den
iiecken , om 't vergaen van fijn ftem , wierde ghe-
dwonghen fijn meyninghe te fchrijven , als de kracht

des fieckte wat over was. De welck op datfe de konft
wat veel mocht breecken , heeftfe haer beft ghedaen
defe fchadelicke oorfaeck uyt te brenghen , door de
medicamenta Cathartica : maer de fieckte daer af
wackerende , foo heeft men moeten gaen nae de An-
tidota ; ende voor eerft nae de Tinclura Corallorum,
Confedio Hyacintorum , cnde ten laetften nae 't Aqua
Coeleftis Matthioli.

Het is dan openbaer dat defe convulfie fijn oor-
fpronck ghenomen heeft van den domp uyt de milt

naer 't hert ; ende van 't hert nae de herflenen ghe-
bracht zijnde : welckers kracht als de Antidota ghe-
brpocken hadden; foo zijn de convulfien,daer van ont-

ftaen zijnde, verdwenen. Maer ondertuffchen de oor-
faecke blijvende, te weten de melancholie, om de wal-
gende Cathartica , is 't wel gheoorloft gheweeft de
fieckte , door defe reden , eenighfins te verfachten,

maer geenfins wegh te nemen ; nae de edele ware uyt-

fpraeck van Hippocrates , aph. 12. lib. 2. Alflèr over-
blijffels inde fieckten bevonden worden , de felfde

plegenfe wederom te verwecken.

Het
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Het feftiende hcofd-ftuck.

Vinfaltus,

GElijckden fteeck van een Tarantula ongheruftig-

heyt, cnde'tfenijn van een rafenden hondteen
vreefe voor *t Water aenbrenght : fo verweckt die fpe-

cie van ontfïnnigheyt , de welcke Fclix Platerus Viti

faltus noemt , een gheduyrigh danflèn , of een onver-

moeyden loop. Weicke proef van defe ellendighe

(ieckte \vy eertijts hebben ghefien , by Kort-rijck , een

kleyn ftedeken in Vlaenderen , in een menfche , voor-

waer ellendigh.

Devvelcke nacht en dagh liep met fulckefnclleop-

Ipringinghen , ende fulcken gheduyrighen'bevveginge,

dat hem van vermoeytheyt 't fweet van alle kanten

uytbrack : Daerom en rufte dien vliegenden menfche
even-wel niet, wefende defe ongeruftige revolutie foo

vaft onderworpen , dat hy fich nimmermeer tot eenige

ruft begaf, 't en ware dat de onfchoubare nootfaecke-

lickheyt desflaeps hem dat teghens fijnen danck be-

lette.

Het feventiende hoofd-ftuck.

MaUeatio,

An weicke ontfmnighevdt niet veel en verfchile

die fpecie van een gequetfte imaginatie, de weicke

C z men
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men vao de ghelijckenifle van een hamer , magh noe-

men Malleatio. Want ghelijck de fmeden, door 't her-

haelen der flaghcn,op haer aenbeeldt flaen,foo hebben
wy ghefien dat een Vrouw van Kampen, met defe ont-

finnigheyt bevanghen zijnde , haer knye ghedurigh

gheflaghen heeft : als nu met de rechter, dan met de

llinckerhand : maer met foo feilen fiagh, dat elcke haer

feer foude ghequetft hebben , 't en waer dat het volck

in huys 'tgnewelt van de flaende handt ghebroocken

hadden, met het tufTchen legghen vaneen fachtoor-

kuflèn.

Sy lichten haren arm wel op , ende drucktefe be-

fcheydelickghenoeghömlaegh : maer het fcheen in

haer macht niet te wefen de begonnen beweginge des

felfs aen te drijven , ofte doen ophouden , veel minder

geheelick van dit ilaen op te konnen houden, 't Welck
Vy gaerne foude achterweghen ghelaten hebben (want

fy hadde nu al vijf maenden op dit aenbeelt gheflagen)

't en waer dat de valfche imaginatie haer daer krach-

tightoe ghetrocken hadde , fondertwijfFel bedorven

2ijnde van de vuyle dompen van de melancholie , door

de deelachtighey t des milts overvloedelick in de her-

fenen over-ghedraghen zijnde.

Dewijle ick mijn befte dede om de nature defes oor-

faecks te kennen , met Egbcrtus Bodseus en Gerardus

Hichius , mannen in de verborgentheden des konfts ten

hooghften gheoeffent,foo is de fiecke heymelick door-

gegaen ; belettende door defe reden dat de fcherpfin-

nigheyt des verftants niet en foude gaen in defe ont*

fmnighewelluftvante flaen; welckes verborgen na-

ture , 't en ware dat de wegh-loopende fiecke ons niet

benijdt hadde , wy foudenfe voorfeecker voor onlè na-

komelinghen niet verborghen hebben.
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Het achtiende hoofd-ftuck.

Een ingebeelde fachtigjieyt der leenderen.

GElijck het niet yder een ghegeven is te ghenefen

die met melancholie ghequelt zijn, foo worden

oockbefwaerlick heymelick uytghetrocken , uyt haer-

luyder gedachten de inbeeldingen, van de melancholie

valfchelick in-ghedruckt zijnde : Van vvelcke vernufti-

ghe vindinghe Philodotus Medicus eertijts een fraeyc

proef willende uytgeven, heeft met een looden hoedt

een melancholifch menfch fijn hoofd weder gegeven,

't welck hy meynde dat hem al over langh otghehou-

den was. Waer op fiende Comelius Celfus , raed lib. 3.

cap. iS. Dat men Aq.{q. ontfinnigheydt meer moeten
vleyen als tegen-ftaen: ende niet klaerlick haer-luyder

ghemoet af leyden van defe dinghen, de welcke fotlick

ghefproocken worden , tot beter.

Een vermaerdt Schilder^ wefende langh ghequelt

van de melancholie , beelde fich felven valfchelick in,

dat alle de beenderen van fijn Lichaem foo wceck en-

de ghebuyghfaem waren,foo datfe ghelijck gheboogh-
faem was , feer lichtelick tot malkanderen ghevouwen
fouden konnen worden ; indien hy daer maer op 't al-

derminfte op fteunde. Welcke opinie t' eenemael in

de ghedachten ghedruckt zijnde , foo heeft hy een

gheheele Winter op 't bed blijven legghen : vreefen-

de , indien hy op ftond' , dat hem yet quaets foude

ghefchieden. Ende dat hem fekerder als feker foude

overkomen een leelicke t'famen-hoopinghe van fijn

beenderen , of liever van 't gheheele Lichaem , daer

hy tot noch tpe vcx)r ghevreeft hadde.
C 5 Welcke
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Welcke vreefe ick verftaen hebbende , heb ick niet

met hem willen ftreven; noch openbaedick, maer hey-

melick gaen om te benemen de aenghenomen imagi-

natie. Seggende daerom dat defe weeckheydt voor de

Medicijns niet verborghen en was : Jae datfe al over

langhaenghemerckt was van den vermaerden Ferne-

liuslib. 2. deabo. rer. caufl. Ende gelijckerwijs, 't Was
harden facht ghemaeckt wort , dat deghenees-konft

oock foo veel kan te weghe brenghen in de beenderen,

als maer de fiecken goeden raed volghen. En dat fijne

beenderen oock binnen drie daghen weder fouden

verkrijghen haer oude vaftigheydt, ende dat hy binnen

den feften daeh oock zoude weder hebben de kracht

van te wandelen waer hy henen woude ; als hy maer
ghehoorfaem was.

Welcke beloften , 't is nauwelicx om fegghen , wat
hoop fy hebben verweckt van de ghefontheydt weder
te krijgen : ende hoq gehoorfaem de felve hem maeck-
ten , om te ghebruycken de remedien , verordinecrt

tot de melancholie. De welcke behoorlick uyt'tLic-

haem ghedreven zijnde, hebben wy onfe belofte fraey

naeghekomen
; ghebiederide hem uyt 't bedt te gaen,

daer hy de gheheele Winter op gheleghen hadde.

Maer op die conditie , dat hyalleenlick maer op fijn

voeten foudeftaen ; ijochdat hy gheen duymbreet
voorts foude gaen. Indien hy anders dede , dat dan de
fchult op hem foude komen. Maer dat ick hem op den
ferten dagh verlof foude geven om te wandelen waer
't hem gheliefde : Indien hy maer te recht de konft

ghehoorfaemde.
Welcke vermaninghen foo veel te ernftigher zijn

gheweeft , hoe hy minder 't bedrogh heeft konnen
vernemen. De welcke hoe 't meer verborghen foude
blijven, foo hebben wy bedecktelickghecontinueert

in
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in de Cathartifche medicamenten. Maer als nu den
feften dagh ghenaeckte ; foo hebben \vy bewefcn de
waerheyt van onfc belofte. Hy had niet alleen oorlof"

om te wandelen door de kamer , maer oock om op
ftraet te gaen , ende te doen gheftadighal 'tghene een
ghefondt menfch mocht doen.

Door welcke vryheyt hy foo feer is verblijdt ghe-
weeft ; dat hy niet gheweten heeft met wat prijfingen

hy foude verheffen den Aucleur van fijn ghefontheyt:

Van defe zijde fich verwondert hebbende over de
kracht van de konft , van d'ander zijde vervloeckt heb-

bende fijn wan-gheloof. Dat hy foo langhe niet gelooft

hadde , daer hem fulcken heylfamen raedt van gheko-
men was.

Want defen fiecken heeft wel ghefien dat fijne

beenderen haer kracht weder was ghegeven : hy heeft

ghefien de weder-levende dienftenderlchenkels : hy
heeft ghefien fijnen raflchen gangh : hy heeft andere
dinghen ghefien : maer hy heeft niet ghefien , noch
ghevoelt dat hem defe malle inbeeldinghe van de ghe-
heele Winter fich benomen wierde , wefende anders

gheen botten Efel , maer in fijn konft overvloedeliek

loos , foo dat hem niemant fchier ghelijck was.

Het negentiende hoofd-ftuck.

Een ingebeelde Molen,

WElcke felfde vindinghe oock niet minder wel ghe-
luckt heeft de Huyfvrouw van SalomonGalenus.

De welcke gheloofde dat in haer Moeder een leven-

C 4 dige
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dighe Molen was, die welcke van een Medicijn moft

wegh ghenomen worden. Had men haer met fonda-

mentaie redenen meer,als met een aerdighe ftreeck dit

gheibcht uyt 't hootd te brenghen; men foud* verloren

moeyten ghedaen hebben ; noch men foud' de fiecke

niet een hayr proffijts gedaen hebben : welcke beter is

ghevveeft heymehck teomringhcii , als openbaer te

verwinnen.

Sy is dan vermaent geweèft wel naerftelick te letten

op hare excrementen ; ende indien fy eenighe fvvarte

dmgen foude rien,of geliickals roet^datfe dan vryehck

mocht ghelooven, dat dan den Molen, die haer quelde,

uytgedreven wierde. Welcke woorden als fy geloofde,

heeltfe ingenomen nu veratrum nigrum > nu confeÖ:io

hamech , ende andere dmgen bequaem^ijnde om dcfQ

ontfi .nigheyt uyt te drijven. Door wekkers hulpe de
melancholie uytgedreven zijnde , foo heeftfe niet meer
ghetvvijffelt aen de fchade van hare Molen. Verfekert

zijnde, gelijck fy geloofde, dat uyt dje fmeltinge van de
ghedoode Molen, volghdc die fwarte uytwerpinge ; in

welcke ick te voren ghefeyt hadde dat datlevendigh

monfter ghediflblveert foude worden ; 't welck fy haer

inbeelde dat in de moeder befloten was.

VVaer van, hoe wel fy op die tijdt gheluckelick ver-

loft wierde, foo isfy nochtans niet langhdaernae in

ghelijcke ontlinnigheydt ghevallen ; maer veel fvvaer-

der als de vorighe , vaftelick gheloovende , dat zy ghe-
ftorven zijnde , op die voorwaerde weder van Godt in

die VVereltghefonden was , dat fy voortaen fonder

hart foude leven. Want nae dat haer hert van Godt
ghehonden was, heeftfe feer bedroeft gheweefl; , datfe

een ander leven hadde als andere menfchen : welc-
ke inbeeldinghe als gheene aerdighe ftreecken en
konde wegh nemen ; foo heeft haer defe droefheydt

wel
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wel een langhen tijdt ghequelt : Maer ten laetftèn»

hoe \xel langhfaem , ifle oock vergaen : nae de

fpreuck van den alderfraeyften luftus Lipfius. De
tijdt en de rulle ghenecft haer van de melancholie.

Hettwintighfte hoofd-ftuck.

De vreefe van V u^ater.

VAn den fenijnighen beet van een Rafenden Hondt
•komt voort die vervaerlicke ende verderfFelickc

vreefe voor 't water : welcke de Griecken Hydro-
phobia noemen. In de welcke de fiecken van dorft

verfmachten , maer nochtans en drinckenfe niet:

voor welcke ellendigheydt een eenighe remedie is

( want indien wy maer ghelooven Celfus lib. 5. cap.

27. ) Den liecken onverdaght in 't water te ftooten.

Infonderheydt indien hy daer komt , eer hy voor het
water vreeft ; anders foude de hoop kleyn wefèn,

uyt den felven Celfus , Avicenna en Cselius Au-
relianus : lae dat meer is , door 't ghebruyck felfs,

wefende de kraghtighfte Meefter van alle din-

ghen.

Welcke hulp by onfe Lants-Iuyden foo groot

ghcacht wordt in defe fieckte , datfe by-kants met
de felve te vreden zijnde , nauwelicx yet-wes an-

ders befoecken. Ende dat feecker met recht. Want de
Zee ghenecft yder een. Noch ick hebbe tot noch toe

niemandt ghefien ( hoe wel icker veele ghelien heb-
b\i ) die welcke als hy by rijdts in de Zee gheftoo-

ten vvierde , foo k hem daer naederhandt gheen
C 5 letfel
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letfel van ghekomen. Maer als defen heylfamen raedt

weynigh geacht wort , en te langhfaem , of te bloodc

ghebruyckt wort : foo hebben veel onherdoenlicke

Itrafghekreghenvan hare nalatenheyt,nu. gheheelick

omringht zijndeom de langhe vertoevinghe, foo dat

door geen konft dit onfchoubaer perijckel van verwor-

ginghe kan verdreven worden.
Een man ontroert ende tenhooghften ontruft zijn-

de , als hem de keel begon ontfteecken te worden , de
flickingh oock belet zijnde, 't inghewant inghefpannen

' 2ijnde ; den adem befwacrÜck; een onlijdelicken dorft:

ende een gheweldighe jaginghe des pols -. foowierde
hy gheboden ghelaten te worden ; behalven de cly-

fteren en koel-drancken : welcke twee laetfte behulp-

niiddelen,ghelijck vochtighe dinghen,hy foo openbaer

fchroomde , dat hy te kennen gaf de fufpicie van een
Hydrc^hobia , welck daer nae een kleyn wondeken
verfeeckert heeft datfe by hem was : 't welck hem voor

vijf maenden een woedend Hondeken gebeten hadde.

_
Welck wondeken verfuymt zijnde ^ noch foo veel

niet gheacht , dat daer 'tontfanghen fenijnbehoorlick

uytghetrocken wierde;ofhy daerom niet vroegh ghe-
noegh nae de Zee gingh ; foo is defe befmettmghe foo

verre inghellopen , dat de inghewanden gheinfe<51:eert

zijnde , de lèlve verandert is in een uytgelaten woedt-
heyt , ende in foo onghetemde en beeftachtighe rafer-

nije , foo dat fy nergens mede te bedwinghen was. Of
fy vernielden den menfche deerlick, foo door fchricke-

licke t'famen-fpanninge der fenuen , als oock door den
brant , welcke met al 't water van de gheheele Zee niet

uytgheblufcht konde worden.
Alfoodat het niet van noode is gheweeft, dat men

|
defe , en andere fiecken (welcke ick nochtans vjsele I

ghefien hebbe) een korten doot aendede, 't zy met de- ïi

kens i
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kensof hoofd-peuluwen, ghelijck 't ghemeene volck

fpreeckt , op de mont gheleyt zijnde.

Want fy fterven haeftigh ghenoech van felfs : want
felden leven fy over den 'derden of vierden daghmet
de vrecfe voor 't water.By welcke dinghen ick doe,dat

ick nochtans niemanttotnochtoeof heb hoorenbaf^
fen , vel ghefien bijten : noch oock dat yemant fchade-

lickgeweeft is 't fpuw van de rafende luyden; 't welck,

op dat het by avontuyr niet en foude fchaden , foo heb
ick altijt gheboden 't felve met Zee water af te fpoelen:

vervaert ziinde door 't exempel van die Naeyfter , de
welcke Caelius Aurelianus lib. 3. acut. morb. cap. 9.

fchrijft, datfe op den derden dagh ghewoed heeft , ora

datfe met haer tonghe aengheraeckt hadde de naden
van 't Laken , vuyl ghemaeckt zijnde van een woeden-
den beet.

Het XXI. hoofd-ftuck.

Een oudt man woedende,

"C En oud' Schipper van 70. laren gebeten zijnde van
*-' eenen rafenden hondt , heeft niet tijdts ghenoegh
uytgelockt 't fenijn dat hy#n fijnen arm hadde : noch
hy heeft fich foo verre in 't water ghelaten , dat hy te-

ghens fijnen danck daer van verfaet mochte worden

:

daer nochtans na 't oordeel van Cornelius Celfus 'tflot

van defe hulp in beftaet.

Maer om fijnen ouderdom van fijne kinderen fachte-
lick ghehandelt zijnde , wierd hy befprenckelt met Ty
water, niet herder als of zy maerghekomen warenom

af
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»f te waflchende onfuyverheyt des hnyts alleen. De-

wijle het nochtans proffijtelicker hadde gheweeft hem
gheheelick onder te dompelen , ende met die onver-

wachte fchrick gheheelick uyt te drijven de vyq^q
voor 't water, daer doorhy anders voorfeecker door

om foude komen.
Gelijckerwijs oock , niet langh daer nae , gefchiet is;

als'tfenijn allengskens voort kroop , ende befmette

met fijn fcherpheyt eerft den ghequetften arm : maer
terftont de aenghevoeghde oxels ; van wekkers hitte

als 't hert aenghefteken wierde, foo heeft hem terftont

niet alleen de koortfe bevangen , maer oock fo hevigen

drooghtedeskeels; dathy uyter-maten grooten dorft

hadde ; maer nochtans niet een droppel dronck,om de

Treefe > de welcke hy niet alleen hadde voor 't gheficht

van 't water , maer voor alle vermaninghe des felfs.

Hier van wierden de inghewanden verbrant ; ende,

van weghen den heeten brant, van binnen foogroote

benautheden verweckt , foo dat den ghebeeten ouden
man nu wegh fmeet't deckfel dat over hem lagh , nu
dan naeckt uyt het bed fprongh ; roepende overluydt
dat hy hecter brandt hadde , ende een onlijdelicker

dorft , als een menfch foude konnen verdraghen.

Hoe wel hy fijn beft dede om dcïo. liitte met drinc-

ken te bedwinghen , foo beefden terftoRt alle fijne le-

den; ende ghevoelende dat fijne fenucn des arms niet

fterck ghenoegh waren , om den beecker vaft te hou-
den,overleyde hy by fijn felven gelijk dien Philofooph,

die welcke by ^tium, tet. 2. ferm. cap.24. befchreven,

wort fich felver ghevraeght te hebben ; wat den hondc
met het bad doen foude ? Maer als hy een weynigh
nats florpte , foo viel hem terftont de beecker uyt de
handt, ende 't gheheele Lichaem begond* foofeerte

beven > foo dat hy dickwils riep : Ghy menfchen,

waerom
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waerom foeckt ghy-luyden my te brenghen tot die

dinghen , de welcke foo feer teghens mijn nature zijn ?

Soo veel heeft defe fachte ahvaflchinge den ouden
man nochghebaet, dat hynoch fomwijlen , hoewel
met groote moeyten , heeft konnen drincken ; infon-

derheyt omtrent de laetfte daghen fijns levens , op de
welcke, hoe wel hy veel ghedroncken heeft , foo heeft

hy nochtans den brant niet konnen uytbluflchen , die

al te feer verwortelt was ; veel minder t'onderdrucken

de convulfien , de welckehem niet langh daer nae ver-

worght hebben.

Het XXII. hoofd-ftuck.

Catalepfis van tpeghen de liefde.

"C En Enghels Tonghman , al te fêer ( ghelijck die ou-
'*-' derdom pleegh ) hem aen de liefde verbindende,

is foo krachtelick verflaghen door een blauwe fcheen,

die hy onverwacht ghekreghen hadde van een Vry-

fter ; dat hy foo ftijf is gheweeft als een tuyn-ftaeck,

fittende op fiinen ftoel , ghelijck of hy vaft ghehouden
wierde , of bevroofen was, een gheheelen dagh langh;

houdende gheduyrigh de eyghen gheftalteniflè , endc
de ooghen niet minder open , ghelijck eertijts foodani-

ghen ghedaente afghebeelt heeft Galenus , com. 2. in

prorh. cap. 55.

Van welcke figure als hy niet een duym breet en
weeck ; ghy foud' voorwaer ghefworen hebben , dat

ghy eerder een beeld , als een menfche faeght. Want
K)0 feer waeren alle dinghen niet allsen ftijf,

macr
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maer oock onbevveeghlick, Maer als daer met luyder

flemme gheroepen wierde , dat fijn faeck op een beter

voetftondt, en dat hy fijn begeerde vryfter foude heb-

ben ; als hy maer weder tot fijn felven quam , foo is hy
terftont van de Stoel ghefprangen , cnde ghelijck uyt

een diepen (laep opghev^'eckt zijnde , is hy haeftelick

tot fijn felvenghekomen, als de banden haeftighghe-

broocken waren , niet de welcke hem defe vaft-hou-

dende catoche foo vaft ghebonden had.

Het XXIir. hoofd-ftuck.

Een levinge des duyms , van t Aderlaten,

E En feecker Smit en wierde nimmermeer in den arm

ghelaten, of terftont beefden hem de geheele hand;

of ten minften de duym van die zijde daer hy gelaten

wierde. Van welcke bevinge fonder twijfFel d'oorlaeck

is ghewceftjfoo van de uytgegaen geeften,als oock van

de ingheboren fwackheyt vande vochtige herflènen:

"Welcke twee dinghen in defen fiecken foo groot zijn

gheweeft , datfe hem ten laetften gheworpen hebben

in een doodelicke Apoplexie. Welckes teken, ghelijck

hier heeft gedaen de bevinge des duyms, foo geeft een

ander wegh oock 't felvete kennen of de wijnbrau-

wen , of de kloppinghe der lippen. Soo feyt dan dien

verftandighen man Ad;uarius waerachtelick ; De be-

vinghe komt van de nature , eenfdeels overwinnende,

ende eenfdeels overwonnen zijnde.

Den Medicijn moet dan bekent wefen , niet alleen-

lick de ghemeene , maerbyfonderlick de eygen nature

van
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van een yder; de vvelcke de Griecken noemen Idiofun-

krafia. De welcke alfle yemant te recht kent,fo geneeft

hyfe ten laetften. Want hy is doorgegaen in 't fchapray

des natuyrs : ende gheleert zijnde dat uyt foodani-

ghen vonck fomwijlen een grooten brant in dat huys

ontftcecken is, foo lal hy niet licht achter de kleyne bc-

ginfelen : maer hy v reeft voor de groote voortganghen

daervan; ende hyfietvoorfichtelick, ghelijck als van

een hoogen Toorn,van de bevendeduym het doodlick

perickel van de vallende fieckte.

Het XXIV. hoofd-ftuck.

Vochttgheyt des hoofJs,

DE vochtigheyt des hoofds die 't water aenbrengen

fal,blaeft op, ende fpant fomwijlen fo wijt dat edele

palleys des verftants, foo dattet in de tedere lonckheyt

ibmwijlen grooter is als in een man. Het water fchuy-

lendc niet minder buyten als binnen 't beckeneel; ende
op beyden kanten,nu boven,dan onderde membranen
omvattende de herflenen, of 'tbeckeneel daer rondom
ghefet.

Een longen van vijf laren opghefneden zijnde in 't

fieck-huys,had in fijn hoofd foo veel vochtigheyts ver-

gadert, foo dat de natuerlicke figure bedorven zijnde,

lbo wijt de ontbonden beenen van malkander faten,

dat haer-luyder t'famen-bindtfel wijdt uytgheftreckt

zijnde, nietweynigh verfchilde vaneen mans hoofd.

Welcke la ft als het kleyn Lichaem niet kond draghen,

foo wierd' hy ghedwonghen of altijt te fitten ; of ghe-

duyrigh-
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düyriglick op 'tbed te leggen; ten minden fo langh tot

dat de doot een eynd maeckte van defe ellendighey dt.
De welcke geftorven zijnde , foo is 't bevonden dat-

ter in fijn hoofd waren vijfponden waters: dewelcke
uytgegoten zijnde>foo was 't alles foo leegh ende ydel:

dat fommige van de omftaende Medicijns,maer te hae-

fligh , gheoordeelt hebben dat daer te fien was een
hoofd foijder herflenen. Maer als men daer fcherp toe-

ghefien heeft,hebben wy befcheydelickgenoegh ghe-
iien datter de herflenen niet en ontbraken ; maer dat

de ronde formwegh zijnde, fyaengedaen hadden de
forme van een verheven ghewelffel ; ende dat van we-
ghen 't overvloedigh water het volghende breyn der

felver foo feer uytgeftreckt was , dattet gelijck als een

fommige dicke membrane van alle kanten hingh aen de
gebooghde circumferentie van de ontbonden beenen.

De Medicijns , die by defe opfnijdinghe waren , ver-

wonderden haer grootelicx dat uyt fulcke vuyle herf-

fenen , ende een fo uytgereckten en waterigen merch,

voort-ghekomen zijn gheheele bedieningen des ver-

ftants, 't welck des kinds Vader nochtans heylig fwoer,

naedemael in anderen of de fout van de figure alleen

aenbrenght ofvallende fieckte, of flaep-fieckte, ofeen

lötheyt, ofde fommighe ongenefelicke ontfinnigheyt.

Defe verwerdc hopinge van de vervverde herflenen

heeft anderen ghegheven een onverwinlick argument

tegens de onderfcheydelicke plaetfen; de welcke eeni-

ghe toefchrijven een yder macht des ziels. Andere ge-

loofden wederom dat hier vafl: ghemaeckt wierde de

ieeringh van Ariftoteles, fegghende dat de herfl^enen

ghemaeckt zijn nietom 't verftants wil,maer om 't hert

te verkoelen ; ende nae dat yemant of door gunfl: of

vlijt gedreven zijnde in defe ofdefe partye, foheeft hy
oock geprefen of verworpen defes ofdiens meyninge.

Maer
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\faer die wat meer gheoefFent waren namen hare

/lucht tot die edele fpreuck : Hoe veel ifler dat wy
: weten ! Wantghelijck wy in andere dinghen blint

z; :n , foo is 't feecker ghelooflick dat wy voornamelick

blint zijn in d'aengheboren regeeringhe der herflènen:

wiens werckenmiflchien veel Godlickerzijn, danyc-

mant tot noch toe met fijn verftant heeft konnea be-

grijpen.

Het XXV. hoofd-ftuck.

Een waterachtï^cydt van t halve hoofd.

M Aer gelijck *t voor-gefeyde kint 't geheele hoofd
ghefwolien was, foo fwelt andere maer 't halve

hoofd : de vochtigheyt hangende of in de flincker , of
in de rechte Ventricule der herflènen. In welckereen
van beyden my ghedenckt dat ick ghefien hebbe over

de twee ponden waters , foo vaft gheflooten zijnde in't

een deel , foo dat 't ander deel onghequetfl: ende ghe-
beel bleef.

Den Chirurgijn had wel een cauterie aen defe hoof-
den ghefet ; ende de huyd op veele plaetfen afghefnc-

den : maer 't is geen van beyden wel geluckt. Want de
vochtigheyt quam meer met druppelen voort ; als foo

overvloedigh , dat fy de herflènen moght verlichten,

ende den oorfpronck uytputten , de welcke anders

voorfeker de levendighc warmte foude uyt-bluflchen.

Het
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Het XXVI. hoofd-ftuck.

Een Polypus der Neufen.

*^ Ac veel afdruypingen , foo heeft een grooten Po-
-^^ lypusbevanghen deHuyfvrou van dcRoftervan
'SintOlof; welck^ Polypus was wit van coleur,ende
pituiteus van fubftantie ; floppende beyde de neufga-

ten,endebyrondörlickde flincker : meteen befwaer-

licke adeni-fcheppinge > ende een geduyrige vreef' van
verftickinge. Want den Polypus en wierde niet alleen

ghefien in de neu fgaten , maer oock in de keel , met
tweedeHey carunculen , '•t een wit en faghti maer 't an-

der biauwachtigh en herd, jae dat meer is weynigh ver-

fchillende van de nature van een carcinoma ; maer daer

in vvarenfe malkander onge'ijck , datfe een onghelijcke

figuyr hadden ; want de vvelcke in 't eene deel was, ge-

leeck de maghe van een merifch j de welcke in 't ander

deel was ,, geleeck niet qualick een duyven-ey.

Als nu van d'eene fijde de vreefe van een carcinomaj

en van d'andere fijde de hitte van 't ontfteecken flock

des monts , neffens de fcherpe humeuren , die de neu$

afknaeghdcn , aenporden tot een haeftigh ghebruyck

der remedien ; foo heeft men begmnen te beproeven

om dit beletfel wech te nemen, Maer als de carunculen

meer af-ghebroocken wierden als uyt-ghetrocken, foo

js dat deel, datwyin dè keel ghefeyt hebben een car-

cinoma te gheliickeh,met een tangh aengetaft: 'twelck

als 't n et kracht uytghetrocken wierd , foo volghde
terftont die gheheele Polypus , met alle fijne voeten,

die men f)o inde neus, als inde keel konde fien.

pver wekken onverwachten uytval hoe dat de
' vrienden
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vrienden fich meer verwonderden,hoe dat defe fieckc

te meer heeft ghefchroomt : want fy vreefde dat met
defen onvoorfienighen ruck haer 't ghebeele ghehee-
meltdesmontsfoudevveghghenomen worden : maer
een vveynigh daer nae tot haerfelven ghekomen zijn-

dcjfoo is fy feer verblijt gheweeft , datlë van dit beletfel

ontflaghen was . waer door datfe ghewcrpen was ghe-
weeft niet alleenlick in een dringende befwaerlickheyt

des aderas : maer in een bederftelick perijckel van een
teghenwoordighe vcrüickinghe.

Defen Polypus f de welcke van een Zce-Vis, of van-
de veelheyt der voeten fijnen nacm heeft)haddc 8 voe-
ten, elck beginnende gelijck de Peeren, van een langh
rond voetjen , voort-ghekomen zijnde van 't centrum
defes uytwafchs. Daer oock aderen van voort-quamen,
verfpreyt zijnde door defelve. Want de voeten , die

welke van de Medicijns carunculen genoemt worden,
verfchilden feer veel onder'malkanderen : want die in

de Neus langh en rond gheweeft waren , die waren ia

de keel rond. Maer fy waren altemael met een mem-
branifch omkleedfel bedeckt , onder wekken gheron-
iien pituita fat. In fommighe facht ende doorfchijnigh,

ghelijck't vleèfch van een' witte pruym; maer in andere
hard ende fwartachtigh

, ghelijck ghebranden hoorn.

Met welck openbaer bewijs men niet alleenlick

vreeie moet hebben voor een blauachtige ende me-
lancholifche ; maer oock voor een witte en pituiteufe

Polypus. Infonderheytindienfe veranderen in de na-
ture van een carcimona,'tzy doorbeet bloet,ofgroote
hitte daer in beiloten : ghelijck hier klaerlick ghefchiet

was. Sy dwalen dan grovelick , die \\'elcke oordeelen
dat de pituiteufe Polypus vry is van alle perijckel;

't welck ghemeenlick wel waer is ; maer niet door-
gaens, noch onderfcheydelick.

Maer
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Maer yemant mc^ght vragen , of defe proeve niet by
gheval ghefchiet en is ? endedefe onverwachte uyt-

treckinghe van den Polypus door 't flock des monts?

lae voorwaer foo , dat ick oock andere ghekent hebbe,

de welcke dit exempel gheleert heeft , 't felve oock in

andere te beproeven.Ende dat niet met minder geluck.

Nae t feggen van den Poëet Manihus

:

Door 't veelderley gebruyck. , V befoecken heeft de kpnji

Gevonden , als H voorbeeldt tot den tvegh toont de gonfl*

Maer indien 't luft de faeck te befoecken met medi-
camenten , foo fal men moeten gaen tot het pulvis vi-

trioh calcinati: de Chymici noemen 't colcothar : of toE

den radix hermodat^yli albi , excepta aut melle rofato,

aut aqua fabinse. Door welcke remedien de tunike van
den Polypus meer wort rfamen gerimpelt , alfle gheo-
pent wort. Noch dit pulvis en kan niet gaen door de
cngde , dicht by 't eynde des Neus, verftopt zijnde van
weghen dit uytwafch.

Van waer nochtans, 't en zy ghy uytgetrocken hebt
de carunculen , die daer in fitten , loo fal dat Rooren te

meerder wallchen : ende uyt de aenvloedinge van een
nieuwe vochtigheyt foo fal 't pulpa gheduyrigh fwel-

len,'t welck in de uytdrogende tunike over-ghcbleverv

was. 't En zy dat fijn omvouw inge miflchien foo langh
en ront ende facht zy j dat van dit pulvis het pulpa niet

minder verteert wort, als de tunike diefe omvat. Welc-
kes gheluckighe uytkomft,als ergens eenighe verfocht

hebben , hebben daerom ghelooft , maer ghenoegh te

vergeefsjdat dit voor-verhaelde pulvis,op alle plaetfen

de eyghen kracht hadde ; ende daerom onghetwijfFelc

konde ghenefen alderhande foorten van Polypen.

D 3 Hec
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Het XXVII. hoofd-ftuck,

Ee?7 Polypus des Henen.

GAlenus heeft ghelooft dat'tbinnenftc des herten

geen ghefwel toe en liet , of een menfche foude

tcrftont van een vallen.

Maer de onvermoeyde onderfoeckinghe des tijdts^

heeft dickmaelsindeVentriculen des felfs ghevonden
meer als eene foort van ghefwellen. lae glaudulen,

vlees , beenen , vet ende oock fomwijlen fweeren. Op
dat ick nu andere verfoeckinghen voor-by gae , dit

wonderlick ghewas fal 't felve ghcnoegh verfeeckeren,

't vvelck neffens my in de flincker finus van 't hert heb-
ben ghevonden de vermaertfte Medicijns van onfe

Stade , verklarende eendrachtelick dat het een Poly-
pus van 't hert was : komende den naem van 't woort
cenfdcels wel van de veelheyt der voeten : maer prin-

cipalick van de forme , ende ghelijckeniflc van de
materie.

Momma Baxius een traegh ende bot menfche , we-
lènde haeftigh van de gheraecktheyt gheftorven, heeft

den fnijdenden Chirurgijn voort - ghebraght fulckc

verflenfde herflenen ; ende der felver membranen met
foo veel fnots begoten ; datmenfe met een fpongic

mofte afvaghcn. 'Met welcke felfde fnot de aderen

oock wierden vervult die door de hei*flenen verfpreyt

zijn ; noch oock niet minder dé finus falciformis ; ende
oock van beydc fijden met fulckén overvlocdigheyt

ende taeyheyt; dat het dier van uyt-ghetrocken kond*

worden, ghelijck als een langhen draet.

Dit tTamcn gheftremde pituita heeft ghccn kleyn

achter-
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achterdocht ghegevenvan een Polypus : maer deii^

wekken wy te dier tijdt tevergeefs inde neufgaten

hebben ghefocht ; den felven hebben wy daer nae on-

voorfiens , in de flincker ventricule des herts , ghevon-
den : in welcke oock wat dierghelijcke aenghemerckt

beeft den naerftighen man Cafparus Bauhinus ; maer
van een vetachtighe nature ; daer onfePolypusghe-

weeft is van gheronnen pituita. Gelijck men fien magh
in 't by-voeghfel van 't anatomifch werck.

Maér eer ick defen polypus ten vollen falbefchreven

hebben ; fal 't beter zijn foo langh noch wat te vertoe-

ven in defc pituitofe herflenen: in wekkers ventriculen

wy ghevonden hebben niet alleenlick feer veel waters

Ct welck de geene die de vallende fieckte hebben, ge-

meen is ) maer oock het meduUa fpinalis foo vocht en-

de waterachtigh : dat 't nootfakelick is geweeft,d'over-

toUighe vochtigheden eerft met een fpongie te fuyve-

ren ; eer men mochte onderfoecken in de nature van
defe alder edelfte partie.

De welcke wy voorwaer gheheel anders bevonden
hebben , als tot noch toe uytgedruckt hebben de fraye

tafelen van de anatomici. Want dit merch , inehefloten

zijnde in de fiftula facra,was omwonden met drie tuny-

ken : van de welcke elcke fijn aderen hadde: maer in de
tWQQ naefte met fulcken fracyen ordre verfpreyt : dat-

fe op een draet na boetften 't ghcfchilderd marmor.

Maer de fenuen quamen voort uyt den neck , niet

van een ghefcheyden ende ghefepareert : ghelijckfc

wel afghebeelt worden : maer daer ginghen ghemeen-
lick door 't eyghen gat , nu vijf, of fes , nu tien fenuen.

Maer in de thorax daer is 't heel anders verfcheydcn

gheweeft : daer ginghen de fenuen verfcheyden van

malkander , wekkers beginfel oock foo veel verfchilde

vaaden uytgangh ; fgo dat de fenue diegaenfoude
door
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door 't gat van de vijfde vertebra , ghemeeniick. begon
omtrent de eerfte of tweede vertebra. Welcke ordrc

wyoock hierendaerin anderen welghefien faebbcQ

datgheobferveert is.

Maer dicht by'tos facrum hebben wy wel vljjtigli-

lick ghefocht , macrwy hebban niet ghevonden die

hayrighe filamenten : de welcke Andrxas Laurentius

daer befchriift , wefende anders een gheloofwaerdigh

Ichrijver. Ons zijn daer wel fenuen in't ghemoet ghc-
komen , daer meer, als op een ander plaets ontbondei^

maer ondertuflchen tTamen gevoeght , en foo vaft ver-

eenight; datgeenfms de tTamen ghehoopte vaft-ma-

kinghe der felver foo vervloeyde , ghelijck den eyghcn
au(Seur feyt , van laeu water , hoewel lyeen langhen
rijdt daer inghehouden wierden, 't En waer hymit-
fchien , door fijn filamenta, verftaen heeft, de lange en
ronde fenuen: in de welcke het buytenfte deel van de-
fe medalla fpinalis klaerlick bedwonghen worL

Maer op dat ick weder tot dien Polypus keer , die

beftontuyt wit en gheronnen pituita, ghelloten zijnde

in een membranifch omwingfel •. ende met fijne worte-
len vaft hangende aen de vleefchachtige fiberkens vao
't hert , fchoot hy op met een twee ghekloofden tack
om te ftoppen niet minder de arterie aorta, als de veno-
fe. De beletfelen van defer alder edelfte \\'eghen zijn

tot een verhinderingh gheweeft, dat het hert voortaca
niet vryelick de lochtnae haer halen en mocht , ofde
vuyiighedente recht uytdrijven. Ick iaet ftaen dat de
Valvulen fich volkomelick fouden fluyten , nae dea
uytgangh van den levendighen geeft. Tot welckghe-
bruyck nochtans de beibrghde natuerdefelfdeopdie
plaetfe verordent heeft.

Waer van ghefcliiet is , dat eenfdeels om d'uytghc-
ÜOtenlocht, eenfcjeels ouck om d'opghehouden vuy-

' D 5 ligheden.
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Jighcden , cnde om de geeften , meer als te veel ver-

fpreyt zijnde , de kracht van 't hert foo feer verfvvackt

wierde , dat het niet meer hare bedicninghe heeft ken-
nen waernemen : veel minder de Icvendighe geeften

(ghelijck'tbillick was) alle de partyen mede deelen.

Welckcrs warmte en broedinghe ghemift zijnde ; foo
is 't Lichaem terftont daer kout van geworden ; 't ghe-
moet is verflenft: ende de herflêncn zim foo vadde ge-
worden ; dat hy ten laetften van een fware Apoplexia
gheftorven \s.

HetXXVIlI.hoofd-ftuck.

Een neder-va^inghe des ooghs.

"C Enighc noemen t'onrecht alle ncder-vallinghe des
•*-* ooghs Pro^toojjs , of Staphttleoma v^n Paulus ^gine-
tes lib. 3. cap. 22. ende lib. 6. cap. 19.Want hy fpreeckt

daer van de fpecie van neder-vallinghe , d'welcke

voort-ghebraght heeft de ghebroken of verhooghde
tunike van 't oogh : van welcke Cornelius Cclfus oock
ghcdenckt, lib. 7. cap. 7. In 't oogh felfs , feyt hy , wort
fomwiilen om hoogh gheruckt de hooghfte tunike

:

als de membranen van binnen ghebroken of los ghe-
maecktzijn ; ende de figure wort ghelijck cenBefié;

daer van 't felve van de Griecken ghenoemt wort
Staphulooma.

Maer*tis ons oock ghebcurt fomwilen te den een

gheheel ander foorte van neder-vallinghe y nae Viclor

Trincavellius^en Fabricius Hiidanus; de welcke 't felvc

oock tot ghedachteniilë naer-ghelaten hebben : te we-
ten
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tt*n een fwcllinge niet van de mcmbrana uvea,om hoog
ghehaelt zijnde , of ghelijck eenBefié , of demufcus
van 't hoofd : maer een ghefwel van 't gantfche oogh;
vcrlpreydende (Ich foo wijdt uyt fijn plaetfe, dat 't ghe-
heele aenficht mifmaeckt wierdc.

Weicke leclicke neder-vallinghe des uyt-vallendcn

ooghs indien 't ons ghelieft te brenghen tot een naem,
die van d'ouden ghebruyckt is : \vy lullen fien dat 't van
Paulus ^ginetes ghenoemt wort Ekpiefmos lib. 5. cap.

22. De oogen, feyt hy , worden uytghedruckt , ende fy

blijven uytüeecken : De oorfaeck is of de worgingh,
(of de pijn die dickwils ghebeurt door de baringh ; de
Avelcke dereyninghen des Moeders folveren-

Maer 't fcltde ghebreck wort van Aëtius en Corne-
lius Celfus ghenoemt Proptcojjs , te weten een ghefwel
om de groote vreele van de inflammatie , de ooghen
yan haerplaetfe ftootendc. Celfus lib. 6. cap. 6, Maer
'Aëtius doeter by , dartet oogh foo verre valt , dattet

van 't hayr der wijnbrauwen met kan bedeckt worden:
jae dattet fomwijlen ftreckt tot de wanghen , ende de
wijnbrauwen felfs. lib. 7. cap. 24.

Van de ftoppinghe der menftrua was een feeckcr

Glafe-makers dochter gevallen ineen onmatighbloe-
<lcn des Neus ; weicke r'ontüde van gramfchap opghe-
houden zijnde , foo wierde terftont alle 't ghewelt vai>

't opghehouden bloedt ghekeert nae 't rechter oogh,
'twelck daervanfoo ghefwollen is , dat 't van fijne

plaetfe gheftooten zijnde, heeft wonderlick mifmaeckt

't gheheele aengheficht. Welck ghebreck op dat

't foude moghen wegh ghenomen worden , foo heeft

Vq)ifcus Plempius , een man met recht van grooteo
name , alles met my verfocht , hoc wel met kleya

gheluck,

WaDt
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Want daer was nu alghereets aenghekomen de na-^

ture van een carcinoma, met een blau ghepleckte huyt,

een onghelijck gherwel,ende foofcherpen ettendat de

beenderen van de Neus daer van gheintecl:e^^rt waren:

ende de krachten daer beneven foo verfwackt.-foo dat-

ter de alderheylfaemfte raedoock niet en voorderde:

't en waer dat nx^n by avontuyr 't oogh nyt-ghefneden

hadde : vvelcke wreede hulp, hoe wel 't fomwijlen wel

gheiuckt , ick nochtans niet lichtelick fjude raden , ten

zy datter krachten zijn.

Maer als de fiecke gheftorven was , foo hebben wy
klaerlickghefien, dat defeafvailinge haren ooripronck

hadde genomen uyt een gefwel fchuylendc by 't oogh:

de welcke gheopent zijnde , foo verfchenen daer aller

wegens ghefcheurde aderen; uytgheftreckte membra-
nen : de beenderen gheinfedeert zijnde met verrot-

heytiende foo veel bloets, fo binnen als buyten de herf.

fenen uyt-ghegoten zijnde : dat 't niemant wonder
fcheen, dat een maeght, met foo veel vyanden omringt

zijnde , gheftorven is.

Hy doet dan onvoorfichtelick , die alderhande bloe-

den foeckt te ftoppen : de plaetfen moeten voorfichte-

Ück onderfcheyden zijn; ende alles moet vlijtighlick

ghefchout zijn, dat hier aengheteeckent isin'tkort:

want 't is beter de nature te bevrijden als te belaften:

ende 't is fomwijlen beter , dat het bloet eenighen tijdt

langh vloeyt : ais dat men 't felve , fonder onderfcheyt,

foeckt te doen ophouden»

Het
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Het XXIX. hoofd-ftuck.

Een cancreufe Encanthis»

EKcamhis is , nae 't feggcn van Cornelius Celfus , en

Paulus yÊginetes , een fwelleken wallchende in den

hoeck van 't oogh: welcke van Ruffus Ephefius f^anths

wort ghenoemt , lib. 2. cap. 5. Want 't wort verdeelt in

een goede , ende cancreufe. Gelijckd'eerftedickwils

voort komt, foo de laetfte niet , als feer Telden.

Wy hebben de felve nochtans , fo klaer als den dagh

ghefien ineenScheeps-Timmerman vanHooren : de

welcke dooreen overvloed-gh tranen (t'ontijde opge-

houden zijnde door Oleum Vitrioli ) foo verre de
glandula gliewaflchen is , van 't deel der neulgaten dat

aen d'oogen komt : dat des felfs uytwas bedeckt heeft

niet alleenlick de wange, maer oock verandert is in een

feerbcderfFelicke carcmoma , welck Cornelius Sasbout

een Steen-fnijder , ende Chirurgijn gau genoegh , wel

heett verfocht met een draet romvatten,ende behoor-

lickaftefnijden : Maer dit ghefwel had alghereets de
boosheyt aengewent ; dat 't nauwelicx kond' aenghe-

raeckt worden, of 't bloede gheweldigh: ende dierhal-

ven is 't nootfakelick gheweeft niet als verfachtende

dinghen te ghebruycken -. door de welcke 't verderf

vanden fiecken meer is vergroot geweeft, alswegh-

ghenomen. Laet zy dan toeiien , de welcke voor een

manier hebben dickwils fcherpe medicamenten te ghe-

bruycken : hoe lichtelick datter foute begaen wort;

vvelckdaernae met geen konft te repareren is.

Het
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Het XXX. hoofd-ftuck.

Een wonde des oogh-appels genefen.

TT Oe wel Telden , fo heeft nochtans den onvermoey-
*^ den onderfoccker des natuyrs Galenus ghefiei>j

dat een menfche weder aenwies de waterachtighe hu-

meur , uyt *t ooge door een wonde gheloopen zijnde:

lib. I. fymp. cauf. cap. 2. Dat felfde hebben daer na6
oock andere ghefien : Maer fy ziin geluckigcr alsdefc

alle beyde , die welcke \ in fich feit s fien.

Een pijl van een hooghe plaetfe ghevallen zijnde,

heeft een feecker Ruyters foon d*oogh-appel foo wijdt

gheklooft, foodatter niet alleen uytliep 't water dat
in 't oogh befloten is .- maer dat oock de membrana
üvea viel : Daer 't gelicht foo bot van gheworden is,

dat 't licht van een nae by ghcfettft kacrfe niet en
konde fien.

Waerom de ouders gheheel verflaghen waren, endc
de vrienden dickwils fuchten: Maer de verflagene heb-
ben wy geen weynigh opgherecht met het exempel
dergencr, d'wclcke het weder ghewaflchen water het

gheficht weder hadde gegeven : ende datter daerora

moet mofte ghehoudcn zijn . ende dat d exempelen
van anderen moften ghenomen worden, die ons tot

voordeel waren. Ende dat de nature nu al fo krachtigh

was, als eertijts. Ende dat alle dingh in fijn felfde ftandt

bleef;dat de tijden en perlbonen wel verginghen; maer
dat de oorfaecken en uytvallcn infgheJijcx weder-
«juamen.
* Welcke vermaningen voorwaerby den fieckenfoo

veel te weghe hebben ghebracht ; dat by alle remediera

verfochr
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verfocht heeft; onderdevvekke'tmeeftewerckghe-
daen hebben foo d'anodyna,als exficcantia: de vvelckc

Godtte ghelijck fooghefegent heeft, datdaer een
cicatriceop de wonde ghelcyt zijnde, inkorten tijde

*t verloren water weder aen 't oogh is ghewaflchen:

Ende de duyfterheyt verdreven zijnde , weder gheko-
inen ishetghenoeghlickgheficht, maer watfwacker
als 't natuerlick,van weghen de Cicatrice,de welcke de
uvea door de wonde naer-ghelaten was.

Het XXXI. hoofd-ftuck.

Bl'mJtbeyt van fenijn.

r^ Kderde foorten van blindtheyt, fteecktklacrlick
^^ uyt Awaurofis , of verdonckennghe des ghelichts.

De welcke tweederley is : de eene is de herflenen ey-
ghen : de tweede komt van de gemeynfchap met d an-
dere partyen : De eerfte fpecie ghelijckfe ongeneeflick

is,foo wort de laetfte daer en tegen fomvvijlen genefen.

Demeefte oorfaeckvan dele blindtheyt wortgheftelt

te zijn een fwellende humeur van de geele galle of
melancholie , of van fenijn in den dranck ghegeven.
De ocgh-appel blijft in defe blintheyt altijdtklaer

en de door-rchiinende,hce wel 't oogh niet met allen en
liet, om'tghebreckvan binnen ghevvorpen zijnde te»

gens de fenue desghefichtSjOfom d'humeur derwaerti
overvlcedelickaenvloeyende, ofvan weghen deheri-
fenen al te veel beweeg'ht ziinde.

Kiet te vergeefs fey t dan cnfen Prince Hippocrates:
lib. I. prsedicL Oculi occlujlo m acutis mala. W'aiit devvijle

de
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deflavabilisdewaerachtigeoorfaeck vanveele fchcr-

pe'fieckten, de herfTenen quetft, niet alleenlick, waerfe

ghelijckzijn : maer fy verftopt oock de inftrumenten

tot 't gheiicht ghedeftinecrt : ghy fult fien dat fodani-

ghe fiecken , feer Telden , of nemraermeer 't benomen
gheficht weder ghegeven wort.

Wilt ghy-luyden êiéc faeck noch klaerden? leeftfe,

maer niet als den haen over de heete kolen loopt

;

aph. 5. lib. 2. coac. cap. 24.

Ghelijckof hy feyde , dat de convuliie d'welck de me-
lancholie ghebrocht heeft aende finneloosheyt, dea
menfche berooft van alle woecker des ghefichts : want
Ammron wortvan hemghenoemt niet alleen 't gheen
datdoncker is ; maer dat de verderfFeniflè naeft is : of
't gheen dat alle licht derft. Niet anders als Lucianus

»{MUj^oy Xv^vi^ov een Keerfle noemt die uytghedaen is:

en Hippocrates felfs Trvivfi^ u,y.cwpov een geelt foo donc-

keren verdwijnende ; dat hy fy de ware melder des

Doots.

Een man eertijts rijck gheweeft zijnde , maer doe

tertijtarm, op een vrolicke maeltijt onthaelt zijnde,

is foo verwarmt gheworden van den wijn , dat ghelijck

den moft die hare vaten breeckt , de humores van alle

kanten (die al te veel in hem verweckt waren) trachten

eenen uytgangh te maken; foeckende eenuytgangh
nu door braken, nudoordenftoel-gangh, nu door de

Neus,uyt de welck als*t bloet overvloedelick vloeyde,

foo heeft hem 't hoofd foo feer ghedaen ; met een felle

koortfejeen ontfteecken inghewapt, een befwaerlicken

sdem , vuyrighe ooghen , ende met een ghemoet foo

gheweldigh gheturbeert zijnde : dat wel een blindt

menfch foud ghefien hebben , dat hem de gal ten

hooghifen ghefwoUen was.

VVelckes
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Welckes krachtigii ghewelt , op dat wy racchten

br^^ecken , hebben wy terftonteen clyftere ingegoten:

endeeerftin den arm' ghelaten zijnde, hebbeh wy hem
medicamenten ghegeven , foo cathartica , alsoockdic

dele onghetempertheyt verbeterde.

Door welckers hulpe d.t^Q domme kracht wel een

weynighis belet gheweeft, maer niet foo Teer; of fy

heeft iichghekeert naede nervus opticus : hemaen-
brenghde de fchadelickfte fpecie des blintheyts ; de
welcke deGriecken noemen AmMirofn. In dewelcke
hoe wel alles van 't o ghklaeris , foo fien de fiecken

niet met allen. Sie Galenus com. 2. in prorh. cap. 2. ea
^tius tetr. 2. ferm. 3. cap. 48.

Welck valt houdende heckte hoe wel ickfe met Ro-
bertus Verh^evius en Nicolaus Fc^ntanus met een wac-
kerheyt teghen gingh ; (cto met cauterien,als flybium ia

den dranck ghedaen ; als oock met cucurbitul^ facrifi-

cat^ : fterckeniefinghen: meteendraetdoordeneck
ghefleecken ; en bloet-fuypers vaft ghemaeckt foo wel
aen de aderen van 't ilaep des hoofts,als der oogen; f()0

heeft 't chefïcht nochtans niet u eder konnen te recht

ghebrachtwordentofomdefiecktediegheheelickin-
ghedruckt was ; ofom de hevigheyt van ecnigh fenijn,

'tuelck den fiecken feyde voor waerachtigh aen de
Mediciins, dathy inLih;^dr ^nckenhadde. H ewelhy
heeft ghevvilt dat men daer fcherplick nae (oude ver-

nemen : ïoo heeft men nochtans de faeckdaer toe noyc

konnen brenghen ; dat 't aen hem bevonden wierde;

n'^ch i^ock dat 't van yemant f^ude ziin ghegeven; lie-

ver befich zijnde heymelick t^ fpreecken,als openbaer-

lick t'ontdecken 't onghelijckdat hem aengedaen was.

E Het
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Het XXXIL hoofd-ftuck.

fioofi-pijn van de nature genefen.

COrnelius Te£lor,een man van volder ghefl:alte,een

langhen tijdt gequelt zijnde van een onverdraegh-
lijcke hoofd-pijn : wierde ten laetften foo ghepijnight

van een treckinghe der fenuen : foo dat de medica-
menten geen voordeel doende, van noode is gheweeft
dehulpedes natuers tebaet te foecken : de welcke
oock foo forghvuldighe byftant heeft ghedaen , foo

dat nae 't uytdrijven van feer veel etters door de Neuf-

f
aten , den menfchc is verloft gheweeft niet alleen van
e fchrick'licke hoofd-pijn ; maer oock van de quadc

oorfaeck van de fchrick'licke treckinghe der fenuen

:

Nae *t fegghen van Hippocrates. Die pijn in 't hoofd
heeft , ende fvvaerlick neck is , als daer etter , water of
bloet door de Neufgaten ofooren , of mont uytvloeyt,
foo wort de fiecke ontbonden, lib. 6. aph. lo.

Welcke felfde hulpe wy oock ghefien hebben dat

andere van de goet-dadighe nature aenghebracht is:

foo door de porrigo , als door wormen uyt de «eulga-

ten gheworpen. Hoe wel dat ick die hier voor-by ghe-
gaen heb : foo en kan ick nochtans niet nacr-laten te

ghedencken denheylfamen porjrigo , de welcke ghe-
dienftelick Cafparus Barlaeus ( een groot orateur en
Poëet van onfe eeuw* ) verloft heeft van een veroude

cephalaea; uyt-ghedreven zijnde door de onghevoelic-

ke gaten des huyts , met een lijmachtigh pituita , han-

gende ghelijck lijm onder aen 't Hoofd-hayr , cndc.

voort-brengende allengskens een ware porrigo , de
j^elcke 'c Êoofd wel onreyn maecktesraacr verlofte^

' " onder-
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ondertuflchen het felfde van een pijn , die anders on-

verwin lick was.

Laet hier de Medicijns van leeren nae te volgen de
nature , ende met een goet oordeel overlegghen , hoe
'veel dat in een hoofd-pijn helpen de nyfinghcn tiide-

lick beweeght zijnde : als oock de cauterien by tiidts

aen 't hoorn ghebracht: want de nature is de alderbefte

leyderfle : noch hy en dwaelt niet lichtelick die haer

voetftappen nae volght.Als fy blaeft,foo vaert den fiec-

ken gheluckigh te kheep ; ende fomwijlen doet den
Medicus door defe leyderfle onghelooflicke dinghen.

Ghelijckerwiis Seneca aerdigh ièyt. Die de nature vol-

ghen die hebben alle dinghen licht envaerdigh ; die

tegens defelve leven en hebben geen ander leven als

de geene die teghens ftraora varen.

Het XXXIII. hoofd-ftuck.

Pijn ïujfchen V hoofd en 'voeten wegh en

weder gaendc*

TT Et en is niet nieuw dat de dompen van de voet tot

*^ de herflenen opklimmen , ende daer een vallende

fieckte verwecken. Maer dat die eyghen pijn van de
voet in 't hoofd, ende van 't hoofd infghelijcx in de
voet met een wegh en weder loop komt ; dat is feeckec

niet als van weynighen aenghemerckt.

Een Timmermans Vrouw worde een tijdt langh

feer ghequelt van een grootc pijn , voort-kruypendc

met een openbaer ghevoelen van hitte , nu van cle voet

in 't hoofd j dan weder van 't hoofd in de groote teen:
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3

In de welcke alfTe ghekomen was , hebben wy terftont

'

gheboden datter een cucurbitula opgeleyt wierde , om
uyt te locken dien vliegenden geeft,de vvelcke met een
foo fnellenloop , dagelicx 't gheheele Lichaem hadde
doorgelopen;ende die uyt-getrocken 2ijnde,fo hebben
Nvy terftont die wegh en wederomgangen fien ophou-
den -.ende dat de fiecke bequamelicker ghenefen was,

als de Boeren,dé welcke Galenus, lib.^.de loc.affcap,7.

getuygt dat den doot ontkomen waren: als dien vingef

aFgefneden was, in de welcke de adder gebeten hadde.

Het XXXIV. hoofd-ftuck.

Mols voeten in een menfchen hoofJ gegroeyt.

"p^EwijdeWereltbrenghtons voort eenfdeels wel
*-^ een onuytfprekelieke gelijckenifle der ongelijcke

dinghen : en^e een ghcli'cke i"orm van verfcheyden

dinghen : maer veel klaerder de onbegrijpelickeover-i

een-kominghe; endede wonderbare over-een-luydin-i

ghe van alle partijen onder fich : welckes kracht foo-j

danigh is, dat de aertfche dinghen de nature van dei

waterighe, ende de vliegende der aertfche nature nae«-

volghen. Noch dat eenigh dmghaeneen element foo

eyghen is : of de ghedienftighe nature fal dat anderen

oock mede deelen.

Soo brenght de Zee den coral boom voort; het ornu-

thnpndium vogels klauwendende 't geranium den Snebij 1

derfelvcr;pu1monana delonge,Satyrium de ballekens::! i

ende Phallus de mans roede. Maer den menfch 't alder«

volmaeckfte dier , hoewel hy in fich begrijpt de forment
j

vanl
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vm alderhande ghedierten ; foo neemt hy nochtans

Telden aen andere figuren : 't En fy darde nature by
avontuer dwaelt in 't eerfte maeckfel : daer de mon-
ilers van voort komen : of dat de felve gheterght zy
vanlanghduyrigheghefwellen : welckersvuyligheyt

fgmwijlcn voor de ooghen derMedicijns wonderbare,

jae feltfame figuren der dinghen voortbrenght.Gelijck

men fienkanby Galenus. lib. 14. meth. cap. 12.

Een arm Vrouken welcke van deKerck onderhou-
den wierde, was 't hoofd rondom befetvan dedruy-
pende en vuyle fweeren : welcke de Griecken Achoores

noemen. De welcke als fy de bovenfte huyt verfcheurt

hebben , foo wortet alles vuyl van etter. Maer dat ten

hooghften te verwonderen v/as, foo is hier uyt elcke Ib.

een fvveer, ghewafTchen een harde cartilago, van figure

en couleur foo ghelijck een móls voet als een draed,be-

.

ijéckende 't vel van 't hoofd , ghelijck de porrigo.

'.VWelcke leelijckheyt op dat de kond foude wegh ne-

men , foo heeftfé ghebruyckt , behalyen de cathartica,

eB.fomenta, eenfdeels cxticcantia, eenfdeels detergen-

tiai de cauterie felfs:met welckes hu-pe fy,ghelijck met
een feyflèn, afmaeyde dit weeldri;-h koeren, 't Welck
nochtans een weynigh daer nae wederom uyt-ghe-

i|)rootenis. Maer dit arrnwijfken heeft foo vuyl ghe-

weeft , datfe liever heeft willen behouden dit leehjck

ghebreck , by avonturen proffi;telick voor haer ar-'

moede : als paer behooren daer weder vanverloft te

worden.

E 3 Hei
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Het XXXy. hoofll-ftuck. |

^Ecn ad^m-haimghe door ioorerii ^^

DAer fchuylen in denmont van een menfchetvvee'

cnghe pafJag'en ; opklitpraende van beyde fijden

van 't kinne-backen naerd'ooren toe: weic|cersaen^é-'

booren locht op datfc voetfel aenbrengen , foo geverife

fomwijlen den adem een uytgangh door d'ooren

:

welcke anders den menfche voorleecker foude ver^
fticken om d'engigheyt deskeels. Ghdijck dattwee-
maelvan ons aenghemerckt is in die adera-halinghe,,

de w-elcke niet kan ghehaelt worden als met een rech-*

ten hals , de Griecken noement o^%7n>6i» rVan welcke^'

verftickinghe defer periculoofe fieckte , ick evenwél''

ghefien hebbe dat twee fiecken zijn yerloft gheweéft:
den adem uytgheftort zijnde door 'de weghen' hier.

voorens verhaeTt. ''i'"''^' \ '^.'/^^

Welcke foorte vap hulp mifTchlen • eëttijdts öócï'
aenghemerckt heeft Alcm^on Crotoniates ; feggende
daerom voor de waerh -yt^dat de Gèyt(m*dt)or d ooren
ademen : niet dat hy gheloofde , dat fy alle den dienfl

van t'aefTemen hadden van de ooren : maér dat hy aen-
gheteeckent heeft dat fomwijlen door defe wegh de
longhen een groote verlichtinghe kreghen , welende'
t'onder-ghedruckt van de befwaerlickheyt desgee&.
Hy leert dan oock door defe felfde vvcgh : waerbm

6e dooven fcherper hooren met een open als met een

ghefloten mondt. Want 't gheluydt klimt op door die

"wegh , met de locht , vindende fomwijlen een oore van
binnnen foo feer niet gequetft , als d'uytwendige doof-

fieyt fchijnt te kennen te geven. Door wdcke dinghen

ick
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!ck Wier by doe , dat door defe weghen fomwijlen leet

^hequetft worden de ooren der gencr , welcke de
Spaenfchc pocken al te feer verfwackt heeft: die welke
fomwijlen fulcketeedere ooren hebben : datfedefel-

ve niet alleen en quetft de koude locht : maer oock al-

derhande gheruyfch onghelijckelick door den mondt
Eae# d'ooren gaende.

Het XXXVI. hoofd-ftuck-

De Doot van een Tam.

DE Tant-pijn , foo kleyn de felvegheacht wort van
de onervarenen, foo groot wortfc gheacht voor de

verfochte ; Defelfdewort oockbelacht cnbefchreyt.

ïae dat meer is , daer zijnder die gheloovon dat defe

alder-grootfte quellinge altijt fonder fchade zy. Maer,
Medicijn, gheloofd'uytkomften : endeghy fultfien

datter dickwils van voort-gckomen is een onverdrijf-

Lcke leelickheyt desaengelichts of de gewiflche doot,

Gofmus HaUius , Medicijn van Amfterdam , zijn de
achterfte tanden foo moeyelick uyt-gebroken , foo dat

\ van noode is ghcweeft tot de uytberftinge der felve»

tehaeften,hettand-vleesmet een fcheer-mesgefneden

zijnde. Maer 't is daer foo verre (jfgeweeft.dat daer de
tanden te eer van zijn voortgekomen , ofde pijne ver-

fachtzy: foodat'tüimmerisgheworden : verweckt

zijnde van de fnijdinge , niet alleen koortfen en wakin-

gen; maer oock fuicke krachtige ontfinnigheyt; dat hy
nachten daghdoor rafernije door de kamer liep; ee£

de Doot een eynde maeckte van d'ellendige pijn.

E 4 "^^
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HetXXXVII. hoofd- ftuck. ^

Su'ceren van V gheheemelt des montu

DE fwceren van 't gh ^heemelt beflaen *t been of

't vleys •- ghelijck d'eerfte ongcneellick zijn , foo

\vorden de laetfte feer befwaerlick ghcnefen. Dit heb-

ben \vy klaerlick gefien in Albert deBacker; de welcke

als den Chirurgijn een gnM^téfvvcer van'tvleys in 't

geheemelt hadde genefen : foo heeft terft(nit dien g]o-

rit fenmenfchgheiooft, dat alderhandc fweeren des

ghehemeks, oock met verwor .^theyt desbeenshem
Welghelucken fuuden. Maeralideonghelijcke nature

Van ^t{<:: fweeren niet ondorfcheydelick genoegh aen-

ghemerckt Vv'ierden ; foo ishy dickraaels van fijn hoop
ghevallen ; n'^h hy en heeft 't wit nier altijt gheraeckt,

daer hynaefchx'^t.

Want welcke fvveer in de mufculen van'tghehee-
ineltghenefcn wort : blijft ongeneeflick in 't been. En
idaerom is 't geen wonder , dat: hy in een afgaende par-

tije ende altijt nat fijnde, te vergeefs gheArbeyt heeft:

hoewel hy anders remedien , fubtijlghen' egh, ghe-
bruyckten: te weten .aquafüblimati , inirada ciim fy-

ropo rofaceo : Welcke aen- de verdorven beenenghe-
leyt zijnde", foo is daer terH-ont een witachtigh fchuyin

uytgheborften ; 'twelck dickv\ils afghewifcht zijnde,

foo heeft hy de verwormde partien ghefepareeit door
Oleum cinanomi , mixtumcurti oleo fublimati. Boven
welcke remedie in 't affcheyden der beenderen raf-

fchelick, ick niet behoorlicker gefien hebbe>nüch oock
yétwes ghelefen hebbe.

Soo heef£ hy nochtans geen vleefch konncn brengen
in
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in de wijde kanten des fweers; of uvt'c verdorven been
•fooveelcallusuydocken ; dat hy bcquamelick kondc
ftoppen de groote gapinghe van 't gat. Maer hy heeft

'tenlaetften nootfaeckelick gheacht fijn toevlucht te

nemen tot die filvere plaet -. den welcken Ty ghebieden

dat met een aenghchechte fpongie op foodanige fvvee-

ren gheleyt werde , lbo veel Audeuren als daer van de
Chirurgie ghefchreven hebben.

Het XXXVIir. hoofd-ftuck.

Een afvaHhighe van 'tghebecmelt.

*in Ot noeh toe is gheheel voor-by gegaen, ofmet e^n
-* hchte hant over-gheloopen ghewecft van deMe-
dicijns, d'atvaliingh van'tgheheemelt. Eenghebreck
niet minder betwaerhck, als felden. Wiens oorfpronck
komt van d'afdruypinghe van d'humeur , druckende
de mufculen aen t eynd van 't gheheemelt gheleghen
foo feer naer beneden: foo datfe van wegen de fwaerte

afghevallen zijnde , den wegh fluyten voor den adem,
de welcke ïo door den mont als neus foude uytbarftcn.

VVelckebenauthedenden mcnfche iekerlick doe-
den • 't en zy, dat terftont 't gefwel met een fcheer-mes
door-gefneden wort; ende de humeur geevacueert zy
die daer befloten is ; een wegh open ghemaeckt wort
nootfakelick zijnde voor den aenkomendenen wegh-
gaenden geeft. lek heb nochtans ghellen dat dit gefwel
al-te-met met een fo fnellen loop int geheemelt voort-

ghekomen was : dat mennaulicx tijdt haddeom te

oencken op 't gorgelen j 'klaetftaen op ander hulp:

E 5 behalven
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behalvcn op d'incifie met het fcheer-mes alleeni't welk

wel ende haeftelick op die tijt te werck gheftelt zijnde,

foo hebben wy gefien dat daer niet alleerilick feer veel

waters uytghevloeyt was, maer dat den menfche,'t ge-

Leemelt dun gheworden zijnde, terftont tot fijn felven

ghekomen is,de welcke nu op fijn fterven lagh»

Het XXXIX. hoofd-ftuck. -

De flem vande koortfe henomen,

HEtis quact,ghclijck Hippocrates feyt,in de koort-

fen , dat men ftom wort. Maer defe ftil-fwijgent-

lieyt noemt hy Afhmta , of Anaudia: maer met 't laetfte

woort verftaet hy een beletfel des redens voort-ghe-
Jcoraen zijnde, foo van de refolutie der inftrumenten

die de ftem dienen , als oock van de verdrooginghe det
ielver. Maerghelijckde refolutie komt van 't afdruy-
pende pituita; foo komt de verdrooginghe van de hitte

des koorts,verdro_2;ende de binnenftefplete van de La-
finx : Welck ghebreck wort wel fwaer gheoordedtj
maer niet feecker doodlick.

Maer Aphnta wort van hem betekent een beroovïn-
ge des ftems,aengekomcn zijnde van eenfware fieckte

der herflenen , ofvan alle verfpreydinghe der geeften.

"W'^elckc fpecie dacrom fwaerder van de Medici geacht
wort, om datfe met meerperijckels vermenght is. Wilt

ghy-luyden 't onderfcheyt des felfs weten ? De feer

fvvare Apoplexia,endc die doodelicke ontbindinge der
krachten , de v/elcke in ghedurighe koortfen den men-
fche niet minder van 't lev»eii , alsvapdeftemmebe-

rooftj
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rooft , fullen u een exempel van Aphonia geven. Maer
die hiftorie die hier verhaelt wort , fal klaerlick de
AnaudU voorftellen.

Een kint van twee laren ghequelt zijnde met een
gheduyrige koortfe , is op een bot ghevallen in een
Anaudia of die benemingh des Items; welcke aenbrengt
eenfdeels de vochtigheyt overvloedelick van de herf-

fenen atdruypende , eenfdeels oock de warmte des
koortfen, uytdrogcnde foo feer debinnenfte Iplete van
de Larmx , wefende het ware inftrument van de ftem-

me; dat hy niet langer heeft konnen ftemmen maken.
Maer dat de mufculi van de Larinx ende Nervi vocales

foo waren gheaffecleert,dat leerden klaerlick van d'ee-

ne zijde de lelie koortfen : maer van d'ander zijde , be-
halven 'tdickwils fpuwen, den ghedurigen hoeft; ende
de ghedurige terginghe des flocks des monts.De welc-
ke nae dat fy van de konft overwonnen zijn gheweeft,
foo is terftont vergaen die hartneckighe ftil-fwijgent-

heyt : wèlck hem over de 14 daghen de ftem geheewclj:

haddê. t'óndcr-ghehouden.

Het XL. hoofd-ftuck.

De Jtlfde ftïl'fmjgentheyt van *tpituital

TT Oogh-duytfche Lijs droop laerlicx fulckengroo^
*^ ten vochtigheyt van 't hoofd in de fenuen tot de
ftem verordineert ; foo datfe om de verhinderingh der
felverfomwijlen ftom was,niet eenige dagen,maer ook
fomwijlen gheheele m.aenden : maer altijt niet fonder
cenigh ghebreck van de Moeder;maer de grootfte oor-

faecke
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faeckedesftil-fwijgentheytswas gemeenlick hangen-

de in de humeuren, al te veelrefolverende de mufculen

van (Je Larinx.

Want dit meysken was met foo veel pituita gequelt;

foo dat fy met 't uytfpouwfeKdaer van voort-komende,
alle dagen eenige beckens vervulde ; welcke loop daer
nae of van felfs,of door de konfl: belet zijnde ; (b Wier-

den terRont tTamen ghetrocken, niet alleen de fénuen
altcmael: maer met een orider-gédruckte ftemme,rom-
melende Ingewand, endé een van malkander gerucktc

vryheyt des geefts,ro volgde tèrfiont fo groote kloppin-

ge der hèrteh-.als of fy terftont foudc geftorven hébben.

Op dat fy die bangighsyt fchouwen foude, Wièrdefe

altijt vermaent fich ernftelick te onthouden i^an alle re'-»

denen, hoe v/el fy fomwiilèn welfoude hebben.kpnnen
fpreken:want indien fy maer alleen 't minfte woort mo-
fte fpreken ; foo fchudden haer terftotit alle de leden;

't nier-bedde worde beroert;de gee(ten wierden,getur-[

beert; Ia alle de lidtmaten wierden te famenghetróc-;

ken, aende welcke de nerVi fexti paris haer fprüytéil

mede deelen. De welcke haer feer breet uytiirecken,

'niet alleen door de borft; maer oock door alle 't jnghe«

want vande nier-bedden. -

Defe fiecké pafte ondertuftchen ghenoegh op haer

felven , noch heeft nimmermeer achter laten blijven

decodum farfGcparilias , of pulveres pp t hoofd geleyt:

of cautcrien laten fetten : noch oock geen catapotia

gheordineert totduytwerpinghe. Maer fy heeft OQcb
ghehadt foo groote fwackheyt van t inghewant , jals

oock fulcken tlappigheyt der fehuen.datfy wederlich-
telick inviel; ende datter felden een ïaer voor-by ging,

of fy is verfcheyden reyfen ghévallen in fwarc tTamen-
treckinghen der fenuen , of in de voor-verhaelde on-
derdruckinghe des ftems.

pet
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Het XLI. hoofd-ftuck.

Een flomme fprdenJe.

ÏOannes (de weicke'congheluck den toenaem van
ftomme ghe^evcn hcefr^ fullende naer Italien reyfèn,

is ghevallen in handen der Turckfche Zee-Roovers:
wekkers Religie als hy vveygerde aen te nemen; foo

hebben de vvreede menfchen haerbeétgedaen, om hem
dierhalven de tonge gheheelick afrefnijden: maer door

een wonde, naer *t oordeel van \ gemeyne volck, onder

de kin ghefneden. Maer als haer-luyden die wreetheyt

niet wel nae haren fin en gheluckte , foo hebben fy hem
dacr nae af-ghefneden die ghcheele partije , waer door
de toi ghe van den menfche gbsroert wort ^ cnde als die

afghefneden was , foo hebben fy den longhman berooft

van alle ftem.

De welcke als hy meer als drie laren ghemift hadde;

fbo is 't by avontuyr ghefchier, dat hy opeen nacht ghe-
weldigh gheflaghen wierde van den Blixem die onver-

dacht quam : wiens alderfnelfte licht van den Hemel
afghefonden zijnde , heeft fijn bevend en beancxc

ghemoedt foo feer aengheroert , dat hem daer van,

niet anders als eerrijdts de foon van Croefus , krach'

telick ontbonden wierde dien vaft-houdenden bandr,

welckhem tor noch «toe van 't ghebruyck desfpraecks

berooft hadde.

Het welck nochtans als hyghefien hadde dat hem
weder ghekomen was , foo heeft hy naulicx felfs ghe-
loofcdat hy fprack ; icklaet ftaen dat het andere ghe-
loofden. Want defè onverwachte ftem van de felve,

heeft 't gheheele huyfghefin foo beroert 5 foo dat ter-

ftonc
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ftont een longh Vrouken , datby hem inwoonde , van
een mifdracht bevallen is. Welck gherucht fich daer

nae wijder uytfpreydende , foo zijn wy oock ten laet-

ften naer Wefop ghegaen , wefende een kleyne Stade

van Hollant , om teghenwoordigh te fien de onghc-

woone nieuwigheyt van defefaeck ; de welcke oock
niet minder door 't gherucht was.

Want die welcke drie gheheele laren had ftom ghe-

Weeft , om *t afghefneden middelfte deel des tonghs;

die hebben wy ghehoort met *t felfde ghebreck niet

alleen onderfche^click fpreken 5 maer oock beforgh-

delick alle de confonanten pronuncieren : welckers

pronunciatie nochtans de loofte onderfocckers des

natuers hebben toe-ghefchreven 't topken destonghs

alleen.

Want de fpraeck wort niet ghemaeckt fonder be-

iveginghc : noch de confonanten fonder 't topken des

tonghs : want foo verre als de tongebuyghlacm is , foo

verre onderfcheyt zy de ftem in woorden : ende nae

datfe floot tegens de tanden , of 't ghcheemelt , ofd«
lippen : daer nae ghelooven oock de ghcleerde man-
nen dat men de woorden onderfcheyt 5 ende een fraey

gheluyt des redens geeft.

Ende daerom is 't niet wonder, dat de tonge fo open-
baer ghequetft zijnde , wefende 't voort-brengende en
natuerlick inftrument van d'ontlede ftem , dat de ftem

oock felfs ghequetft fy gheweeft : maer dat de felfde,

nae een drie-jarighe ftomheyt , de tonghe ghelijck als

manck blijvende, hem niettemin gheheelick weder-

ghekomen zy gheweeft , datgaet voorwacr 't verftant

aller gheleerden te boven : want hy heeft niet alleen

prompt kennen roepen(dat hebben anderen oock kon-

nen doen nae d'ofghefneden, ofontbonden, ofgebon-

den tonge } maer hy heeft klaerlick onderfobeyden de
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ftcm in woorden : ende hy hecftfe van lidt tot lidt uyt-

ghefproocken.

Maer op dat ick my hier klaerdcr uyt redde, foo veel

aengaet de grendel van den Blixcm gebroocken ; heeft

hy my oprechtelick ghefey t , dat hy terftont van den
Blixem een feer groote bewegingh had ghekregen in

de mufculen van de tonge. Gelijckerwijs of nu wegh-
ghenomen was die onghelijcke beklijvinge , de welckc
onder de kin ghelaten had de wonde daer van de Zee-
Roovers plomplick ghenelen zijnde. Maer deflickinge

( voor de vvelcke df tonghe niet minder als voor d'uyt-

fpraeck ghegeven is ) heeft hem al even eens belet ge-
bleven : foo dat hy vryelick heeft gheklaeght , dat hy
doe ter tijt niet een luttel voetfels door fijn keel kondc
krijgen , 't en ware dat hy 't felve daer in ftiet door een
krachtigh behulpfel van fijne vingeren.

Het XLir. hoofd-ftuck.

Een ontlonden flrotte^

^t Ae een overgevingh , draeyinghe in \ hoofd , ende
'*-^ een fpafmus cynicus,fo wierden tegons 'teynd van
den herfft eenVrou van 50 laren fo fterck de mufculen
van de flickingh ontbonden, foo dat de ftrot daerom
verfienfende , niet een druppel daer naer heeft konnen
door fvvelghen : hoe wel noch pijn, noch ghefwel,noch

de engigheyt felfs haer heeft gheperft.

Welcke verhinderingh van d'ontbonden ftrot als de
Medicijns fouden wegh nemen, foo hebbenfc in 'tflock

ghefte?Qk?n $Qn veder , nat ghemaeckt met fcherpe

Me^jca-
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Medicamenten, nae 'c oordeel van Actlus» Maer die en
heeft de petuita, foofeer in de mufculen vaft vvefende,

rietuytgelockt, of de (iecke foude eer 2;eworpen c^he-

vveeftzijn ineen teghcnwoordigh perijckel van verftic-

kinghe. Want de gheheele flickinghe foo veel als fy de
ftrot nederdoLUVt , foo veel verhefrfe wederom \ hoofc

van de arteria afpera;ende door 'c verwijden van de fple-

te des felts maeckcfe dat, om de ghenomen fpijfe, de
geeft niet nauwer,maer vrver gehaelt wort. Maer in een
ontbonden (trot , dewijle het contrarie ghebeurt , foo is

't feecker niet wonder, dat defe krancke bynaehadde
verftickt gheweeft van de veder , de welcke niet minder

en ftopte de Larinx , als de ftrot.

De benauthcyt van welcke deelenvoorwaerd'oor-

faeck is ghcweeft , datfè daer nae niet heeft willen toe-

laten de heylfame tubulas, de welcke in foodanige noot-

fakelickheyt befchrijft Hieronimus Capovaccius lib. i.

^p.5'4..Door wiens hulp menby avontuer door de monc
ecnigh fap in de maghe foude ghegoren hebben : ende

opfoodanit^henwijfe, 't leven , indien niet gheheelick,

een minften voor een tijdt verlen^ht hebben.

Welck behulp hartncck;2:h afgeweert zijnde, hebben

Wy nochtans ons beft ffhedaen waer henen wy beft

mochten.hare krachten te befchermen: ende als dat niec

bequamelick door de monr konde ghefchieden, fo heb-

ben wy ren laetften 'r f ^Ive fop van achteren ingegoten

door de hulp van de clyftere. Welcke foorten van reme-

die hoe welfe feer veel gheacht worden van Abenzoaris,

Oribilius; iae oock van Cclfus felfs:fo heeft het nochtans

dcfe Vrou foo veel niet ghebaet.dat haerdaeromme,hoe

vvcl 't vvierde ingegoren en 't inghewant ghenoeghaf-

ghevaef>hr,'t leven ^erlenght is over den fevenden dagh,

op welcke fy overleden is.

Het
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Het XLIII. hoofd-ftuck.

Honger van elf daghen,

DEn honger ( feyt Plinius ) Is niet doodlick dan voot

den fevenden dagh ; 't is feecker datfe eenige over

de elf dagen gheleden hebben. Ghelijck als óiQ^o. voor-

verhaelde fiecke een proeve van een korter tljdt heeft:

ghegeven ; foo geeft een proeve van een langer tijt de
vervaerlicketragoedia : welcke Weft-Indien onlanghs

ghefien heeft in feven Engelfchen : welcke de nootfa-

kelickheyt elfdaghen heeft hongher doen lijden. Ge-
iijck ons vvaerachtigh verhaeh is van luyden die 't ghe-

fien hebben : de welcke defe fchou-fpelen der winden
beleefdelick met haer Schepen ontfanghen hebben;

ende met alle gedienftigheyt weder tot den haren^he-
broght.

Seven Engelfchen hadden haer gereet gemaeckt,in'

t

EylantvanChriftofFel, tot de reyfv^van eenen nacht:

daer toe fy oock maer koft voor haer mede ghenomen
hadden : Maer een tuflchen komend' onweer heeft de
onbereyde voorder in Zee gheruckt ; als dat fy weder
konden keeren ,tot haer voor-geftelde haven,voor den
17 dagh.

Op welcke tijt hebben fy haer koft, maer voor eenen
nacht ghefchickt zijnde , foo ghereckt , datfe daer vijf

daghen mede henen ghekomen zijn : Maer als die ghe-
palTeert waren , foo hebben fy de refterende elf daghen
moeten vechten met 't ghebreck op alle manieren:

welck haer-luyden foo veel moeyelicker is gheweeffc,

hoe de Son op die tijt heeter fcheen -. ende krachtigher

de uytdompende foutigheydt van de warm wordende

g Zee
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Zee haer-Iuydcr vcrdrooghde keelen verdort heefr.

Van vvelckes verwerde dwalingh als de woefte Zee
^tieen eynd beloofde, wierden fy ten laetften ( ö fcherp

Ivv'eertdes hongers ) ghedwonghen te loten ; met wiens

vleefch fy den dringhenden honger^ ende met v;at bloet

fy den onverfadelicken dorft zouden bedwinghen. Maer
't lot gheworpen zijnde ( wie foude defe uytkomft niet

verwonderen ? ) heeft defen Audteur van de flachtin-

ghe , verordineert tot de eerfte flachringhe niet anders,

ais Phalaris eertijdrs , ghelijck fijnen ' ferief betuyghr»

Perillus gefloten heeft in den koperen ftier , als wefendc
den eerften maker van defè alderwreetlte vindinghe.

Maer dar ghy ten hooghften verwonderen fiilt , foo

is delen man niet minder vaerdigh ghevveeft iii 't geven,

als onvervaert in 't draghen des uytkomfts van fijnen

vvreeden raer ; gevende den vreefachcigen ftourelick ee-

nen moet j ende vermaencle haer-luyden , dat men hulp

van de ftoutigheyt moft nntleenen : Dat de forruyne de

ftouten te hulpe komt. Noch dat voor haer-luyden

voorraen eenighe üytvlught meer overigh was , als dat

fy rerftont haer wecb vkichtigh leven , fouden doen ftil

(iaën met menfchen vleefch. Dat hy gaerne 't ongeluck

wilde ghehoorfamen : Indien hy doot zijnde , fijne

vrienden maer mocht vorderlick zijn.
j

Ende dat 't fdve eertijrs, oock van anderen, in dierge-'

lijcken ongheluck fomwijlen ghedaenwas, foo dat dei

Moeders haer eyghen kinderen opghegeten hebben;

de wijven haer mans ; d'Oudershaer kinderen : lae dat

andere haer felven , anderen hare fonen , om defè fèlfde

oorfaeck gheworpen hebben in een brandend vuyr.

Ende dat daeromme tot noch toe gheen wet voor den

noot s>hefet was : lae dattet een yder vry ftond te doen,

'cwelck'confchoubare ongheluck hem teghens fijnen

danck afdroneh,^
Mee
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Metwelcke harangne , ghelijck hy mee vveynigh

verfacht heef: de vvreetheyac van 'r grouwclick feyc

:

heeft hyoock foo opgheweckt haer-luyder flaphertigQ

ghemoedcren ; darter ten lactften een ghevonden wor-

de , mner nae dat hy eerft met 'c lot daer toe ghebrai^ht

was, de welcke met couragie nae de keel' van defen

orateur vloogh ; cndiC dedehem goetwilli.gh ghewelc

jcn. V^n wiens doodt Lichaem (ick yfe 't te vertellen) •

een yeghelick van haer-layden foo rafch een ftuck ghe-»

ey fcht heeft : dat men *t nanwelicx foo rafch kond>e dee-

len. Spouwende ondertuiTchen noch 't vleefch van hare

hongerighe randen , iioch'tbloe: van hacr dorftighs

maghen : noch dit onverfoenlick feyt van hare ghemoe-
deren t'eenemael van de nootverhcert zijnde j nae de •

ipreuck van dien fchempenden Poëet

:

Sy verfcheUrden door honger eens anders leden ;

Bereyt z^ijnd aen defelfd d'haef oockje hefteden.

Daer wierd' nochtans onder haer-luyden ycmant
ghevonden , de welcke om de fonderlinghe kennis met
den ghedooden man , fich onthoudende van defe Thye-
ftifchemaek'jdt, nietfchuldi'gh heeft willen wefenaen
foodanighen feyt : voor-ghenomen hebbende , wathem
crver mochre komen , liever te lijden , als (ich te befmer-
ten mer'tbloet van foo goeden kennis. Welck vaft-

houdend' voornemen hem dacghs daer na in fc>danigen

verwoerheyr ghefmcren heeft , dat hy daer door beroert

zijnde, fichfelvenindeZee ghefmeien heeft, ,

Maer de bywefendemaetsenlcd^^nniet, dat op foo

een onghclegen tijdt , van haer hongerighe tanden foo

een gewenfchten broek fbude wegh-genomen worden.
Maer de aenghenomen verwoetheydt had 'tbloet na
aireede foo bedorven , als oock't vleelch rondom de

aderen ^ dateer in 't gantfche lichaem nauweliex yets

Fa bequaeiö
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bequaem was om te eten , beha!ven 't inghcwant

:

't vvelck alleen fcheen over-ghebleven te zijn , om dat

zy n Kh wat fouden hebben voor haer grage monden.
Maertenlaetften heeft Godt (fich ontfermt heb-

bende over de feer ellendighe dwalinghe ) haer-luyder

Schip weder ghebraght aen \ Eylant van Sint Martijn:

op 't welcke fy van 't Nederlantfch guarnifoen beleef-

delick ontfanghen zijn gheweeft , ende goedertierlick

weder tot den haren ghebraght. Maer fy en hadden
naulicx den voet op 't lant ghefet , of fy wierden van
den Schout van een moortbefchuldight : maer als de
groote nootfaeckelickheyt 't feyt ghefuyvert hadde,

foo wierden fy van den rechter vry ghekent : op dat

jck met Juvenalis Ipreeck

:

Welck^ een onmenfchelich^ en grouwelick^ verdriet

'Peft4yrderi\ V welckjtaerluy blijdlicJ^de doode geefleni

Wiens vleefch fy nmtigden , tot quaet rekenden nïety

Vergevende de daed van den mmft tot den meefien.

Het XLIV. hoofd-ftuck.

flcn doodlïck gefwel van de jlrot.

Tp UfTchen desefopbagus en de afpera arteria voeght
'*' fichfomwijlen een hert ende bederfiick gefweiin;

als nu van buyten konnende ghefien worden ; als nu
van binnen fchuylende. Want op'teerft benauwtfe,
maerterftont befluytfede ftrot : ende dat foo dicht:
datfcalle doorgangh van 't voetfel belet zijnde, voor-
fèeckerden menfchedoot,

De
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De felve komt voorts van pituita , ofmelancholifchs

fap : ende nae dat defe of diens humeur overvloedelic-

ker vloeyt : daer nae wort oock vermeerdert ot ver-

mindert 't ghevaer daer de fiecken in ghefmeten wor-

den. Ghelijckghy fomwijlen'tpituiteufe ghefwelwel

fult kennen overmeefteren ; lbo fult ghy nimmermeer
konnen de Melancholilche. Infonderheyt indienfe be-

fithetfachte deel van de afpere arterie : wiens ghe--

booghlame membranen, ghelijckfe van naeby lichte-

lick neder-gedruckt worden-, foo tegenftaen dit gefwel

eerft machtigh de annuli cartilaginei : de welcke de be-

forghde natuere , ghelijck een fchilt , ghefet lieert voor

defe alder-edelfte liftula.

De tekenen daer van zijn de benautheyt desftrots;

den befwaerlicken adem: de hitte des keels: fout fpuw:

ende een gheduyrighrachelen des fpeeckfels. Maer de
gequetfte partije, met een vinger neder-gedouwt zijn-

de^vertoont't gefwel breeder als verhevender; welcke

hoe 't te meer inwaerder fchuylt , foo veel te meer be-
nautfe fo de ftrot als de afpere arterie: Ia fo dat fomwij-

len geen uytgang voor dê geeft en wort gegeven, noch

geen behoorlicken ingangh m de mage voor 't voetfel.

Een Weduwe van een feecker Scheeps-Timmerman,
is,uyteen afdruypinghe, allengskenseen plat en groot

ghefwel aenghewaflbhen : fittende vaft aen de zi'de

van d'afpere arterie, een wevnigh boven de ftrot. Hier

van wierde den adem belet , ende ten laetften oock foo

feer de ilickinghen : foo dat omtrent de grootfte ver-

meerderingh van 't ghefwel , naulicx de ftrot yets door

lictgaen : als eenweynigh droppelen Roey-meick:

door wiens hulpe de krachten gecnfms vernieuwt U'or-

den naer behooren , dewiile fy meer voetfel van noode

hadden : foo is 't lichaera nootfakelick verdort^ ende fy

is geftorven.

F 5
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Maer 't doode lichaem ghefneden, ende de huyt be-
hooriick ontbloot zijnde , hebben wy dat gefvvel gbe-
vonden, ghelijckeen carcinome,blaeu van coukur , en
met wortelen uytghefpreyt door elcke partije van den

:

hals : maer aldermcelt omtrent de ftrot : de felve fo nau
perfi'ende, foo dat uyt de gevouwen tunijken desfelfs'

van binnen verfcheyden filamenta wieflchen, de welc-

ke met haer verwerde kncpinghe foo feer verftopte de

'

doorgaende fiftule; foo dat wy daergeenyfer provet

door en konden krijghen.

Daer en boven Vv^aren de glandulen noch foo feer

ghelvvoilen, (van de ghedurighe loopvandepituita)

de welcke in 't midden van de borft aen de ftrotte van-

buytenaenghevoeghtzijn : foo dat niemant meer be-
hoet-t te verwonderen > dat defe vrou ghevallen was
niet alleen in d uyterfte benautheden ; maer oockin
een onverwinlicken honger , ende ten laetften in de
Doot.

Maer 't is alle verwonderingh te boven ghegaen dat

de arteria cervicalis foo wijdt en breedt was , datter

ghemackelicktwee vingersm konden : maer ondertut.
Ibhen^eheel ydel en van alle humeuren berooft. Want
de warmte van de arteriae van't carcinoma ingedruckt

zijnde, had derwaerts meer bloets nae fich ghetrocken,

alile kond ontfanghen. Van waer 't waerfchijnlickis,

dat de tunijken des felfs , buyten de ghewoonte, waren
uytghereckt.

Maer den felvenbrant van daegh tot daegh waden-
de, heeft daer nae foo gheweldigh de nae fich gheto-

gene humeuren verteert : foo dat, de arteria gheheel

ydel gemaeckt ziinde,daer van daen quam de onfchou-

welickenootfaeckelickheytvantefterven : de welcke
bedecktelick fchijnt te kennen te geven den Aufteur
^es boecks van 't hert , feggende niet onbedachtelick

:

' '
' Dat
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>.it de vafa van 't hert de fonteynen zijn van de men-

Ihelicke nature : ende de rivieren,van de welcke 't ge-

leele Lichaem bevochtight woit : dat defe 't leven by

orenghen , maer indien ly uytghedrooght worden,

dat den menfche ftertt.

De welcke felfde Ipecie van uytdrogentheydt is my
daer nae oock klaerlick ghebleken in een uytghemer-

gelt Doot Lichaem van eenen verdrooghden Eunu-

chus : wiens arteria cruralis wy ghevonden hebben,

ghelijck van buytengheheel hart, foo van binnen on-

ghelijck , ende van alle bloet berooft. Maer gelijck de»
brant , van de carcinoma gheheelick inghedruckt zijn-

de , uytgheput heeft de arterie van de voorgaende

fiecke : loo had defen ouderdom van tTeventigh laren

dien Eunuchus ydel ghemaeckt. Van welcke ydelheyt

ick daeromeen langer verhael ghemaeckt hebbe : op
datfe daer nae te vlijtigher magh overleydt worden
vandeghene, died'anderee, foo met ghelegentheyt

van tijt , als met gheleenheyt overtretT^en.

Het XLV. hoofd-iluck.

De felfde ghefipel van V pituïth»

E EnWeduwe van een feecker rijck Koopman, met
dit feltde ghefwel ghcquelt zijnde , maer komende

van 't piruita , wierde daer nae feer gheluckelick ghe-

nefen : foo door cataputia , als door decctla chin^e;

maer aldermeeft door een gheduyrighe gorgelingh ;

uytlockende niet alleen de pituita aen 'r flock vaft

zijnde ; maer bedwinghende daer behalven de

F 4 hitte
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hitte des keels,voor dit ghefwel ten hooghften fchade-.

lick zijnde.

^. MaJJdi pMarum agarici» ÈxtraBi catholi-

ei , Jingularum fcrnppiltim , guttdt gamba, fcrup,

medium, Croci , mafttcis , finguloTHm fcrupuU
quinque» fiant fHuk -, 2. dentur* 3.

^. Vlorum Yofarum rubrarum , fambuci , nym^^

fhiZ(& albiZ , jtngulorum manipulum. Decoquanturi

€X aqua plantaginis , c^ adde colaturtz iibr<e uniy^

cum dimidia , aceti fambucini uncias 3. fiat oar^^

garifatio.

Het XLVI. hoofd-ftuck.

Anatome der Schrofekn.

DE fpeciender SchrofFelen zijn veelderley , ofvan
weghen de plaets , of van de materie. Die van

buyten fich openbaren zijn langh fonder fchadc : Maer
die van binnen zün in korten tijt feer periculeus : Want
fy worden ghegenereertof uyt de pituita alleen ; of
uytde felve vermenght zijnde met bloetende melan-

cholie. Hoe welde t'famen-loopinghe der felver hu-
meuren verdrooght wort van de voorgaende branden-
de hitte, foo worter fomwijlen in de Schroffelen voort-

ghebraght kalck , of de ware fteen.

De Struma wort lichtelick in etter verandert van
weghen 't bloet , en pituita. Maer de vvelcke daer niet

toe
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toe en ftreckt,'ock hem uyt met fijn omwingfel daer hy
in belloten \vort:maer liever met malkanderendan eicx

byfonder; feer naerftighliick wachtende dattergheea
reliquien en blijven; d'welckeghy nochtans daernae
fult wegh nemen metpulvis Mercury prxcipitati , daer
voorfichtelick op ghell:royt. Maer de mcelte moeye-
lickheytfalwefen van weghen de zaden , onder elcke

Schroffel heymelick fchuylende , de welcke hoe wel fy

kleyn van ftof zijn , niet veel verfchillende van de tor-

me der laden van de Liipijnen-. foo brengenfe nochtans
voorts een feer verderflick kooren vanonverwinlicke
Schroffelen.

\\^ant defe faden ziin ons eertijts te voorfchijn ghe-
komen in 't Weeshuys alhier,in den hals van een MeyA
ken , Vv'elcke van defe fieckte gheftorven was. Want
^Q^Q. waren daer foo dick , datfe nietby vijf of fes ; maer
fomwijlen by tien of twintigh op eene plaets fjch open-
baerden. Maer altijt met die ordre dat de grootfte over
de kleynfte laghen: haer-luydergrootheyt allengskens

foo verkleynende , datfe ten laetften naulicx foo groot
waren als lemen fefaminum ; elck al evenwel ingheflo-

ten zijnde in fijn tunica; ende bequaem zijnde ona

voorts te brenghen een groote Schroffel. Als defe fa-

den blijven , foo fpruytender gheduyrigh de felfde

fpruyten der fchrofïelen.

Het XLVII. hoofd-ftuck.

Een Kanker uan 50 laren fonJerfchade.

En verborghen Kanker bliift dickwils langh ver-
' borghen fonder fchade : Maer alffe gheroert wort

F 5 eetfe
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eetfedehuytop : endedefelfde'tzy vanfeIfs,of't2y

door d'onervarentheyt des Chirurgijns gheopent zijn-

de , foo wortfe daer nae tuffchen geen grendelen be-

dwonghen : Maer ghelijck een rafend* wilt dier ver-

teertfe alvvathaer in 't ghemoet komt. Endehoeden
domp, daer in bcfloten zijnde,te vryer uytvlieght , hoe

de vochtigheyt meer vloeyt , de vvelcke 't gheivvel ver-

meerderen fal.

Want nae dien dat de rondom vloeyende locht,

welcke te voren van de tuniken uytghefloten was , tot

het binnenfte des felfs doorgaet ^ foo volghter voorts

een grooter verrottinghe , endè een overvloedigher

u^afdom van 't ghequetfte deel. De vvelcke indien ghy
pooght met Inftrumenten ot' fcherpe Medicijnen te

bedwinghen , foo doet ghy het felfde , ofghy op 't eer-

fte van de lenghte trachte wederom in 't ronde te gaen
brenghen een t'famen ghekleyde kloot, de welcke ghy
eens van malkander ghefmeten hebt.

Want gheliick facnte remedien niet baten , foo fcha^

den de fcherpe ten hooghften : ende hoe der meer et-

ters komt,hoe 't feniin mecir mwaerts gaet^fnijd dan by
tijdts , of verfachtfe voorfichtelick : Ende indien 't u be-

lieft , hoor Cnrneüus Ceifus, de welcke met fijn fchave

verciert de 28 aphorifme van t fefte boeck. Sommighe
feyt hy , worden niet verboden gheen ghewelt aen te

doen , daerfe mede poogen dat quaet wegh te nemen;
maer alleenlick fachte Medicamenten op te legghen,

de welcke ghelijck als vleyen, opdatfe te minder tot

den hooghften ouderdom komen. lib. 5. cap. 28.

De dochtervan Geropius Becanus, eertijts Medicijn

van Antwerpen, heeftin haer {lincker llacp des hoofts,

meer als 50 laren langh, een harde en onghelijcke car-

cimona ghehadt ; maer fonder fweer, of eenighe fware

fchade, Maer waiTchende allengskens na fo veel laren,

foo
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foomet pijn , als joockfel , ofvan weghen de quade for-

tuyn van haerman Cafpar Conjet : of van de Melan-
cholie derwaerts uytgheftort zijnde ; heefr onvoor-
fichtelickop ditghefv^el gheleyt eenighe brandende
Medicamenten; naerden raed van een Empyricus.

VVeIckc Medicamenten de huyt of-etende , fbo
wierde verweckt niet alleenlick'tquaet tot noch toe
ftilgheweeft zijnde; maer 't veranderde in korten tijt

in een fwerend' carcinoma ; met lippen 't buytenfte

binnen ghekeert zijnde, een afveru ighe korft, een lee-

licken boefem, een ongelijck ghefwel, blauwe couleur,

doodlick etter , pitn , wakinghe , befwijminghen , hitte,

joockfel ende andere teeckenen van een doodlicken
Kanker.

Tot de weicke alfler geen Medccijn moght helpen;
foo is ten laetften gheappliceert dit fachte ceratum

:

welck 't ghebruyck bevonden heeft ten hooghften
vorderlickte wefen voor alderhande carcinomata.

^. Ole't rofati uncms duAs -, ccïa albdi draamas
[ex y flumbi ufli ac loti uuciam mediam , oleum

cum cera liq^efiat ; & addito flumbo , agitenttiX

6 horas in mortario flumb^o , ut fiat ceratum,

Behalven 't weicke wy ghefien hebben dat van an-
deren gheluckelick op deverfworene kank'ren geleyt
worden pulvis concinnatus ex plumbo liquefado met
MercuriumVivum : in 't welck hoe wel ghy noch foo
weynigh Mercurium Vitae ingheftroytfult hebben , foo
fult ghy \ alles brenghen tot een pulvis friabilis , feer
vorderiick wefcnde voor een fweerende Kanker.

Het
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HetXLVIII.hcofd-ftucfc;

Arteriotomid,

EEnProfeflbr vande Philofophiae , groote pün in*t

hoofd hebbende>om dêaenval van 't levendig bloet

dat daer na getrockê vvaSjheeft veel remedie gebruykt,

maer by nae te vergeefs. Maer ten laetften de flapen

des hoofds geplebotomeert 2ijnde,foo is hy t'eenemael

genefengevveeft.Het bloet was bloeyende van couleur:

maer foo dun van fubftantie en licht,dat het gelijck een
fpongie in fijn ferum fvvom : maer 't fuperficies des felfs

was niet minder glad als blinckende , als of 't hadde be-
deckt ghevveeft met een vet webbe : 't ander geweeffel

was fo dun,dat het nauwelicks met 't punt van een mes
foude moge aengetaft gewordê hebben,of 't foude ter-

ftontin verfcheydê deelen gefcheurt geworden hebbê.

Want d'arterie wort met eene flagh gefneden , niet

anders als de ader : maer men moet forghvuldelick ga-

de flaen, dat 't bloet niet al te feer uytfpringht ; of de
wonde niet al te flap toe-ghebonden en wort. Waer
op men dan moet legghen een doeckjen uytghedouwt
in kout water j met wit van een Ey, bolus armenias, en
manna thuris. Welcke op dat fy daer niet afvallen, foo

moet het opgheleyde doeckjen daer vaft op ghedruckt
worden meteen loodeplaet met lijnen Laken omwon-
den. Ende(>pdie manier vvort het gapende deel van

d'arterie in korten tijt gheftremt , ende ten vollen aen
malkander ghelijmt- hoe wel 't felve , om de ö:eduyrige

bewegmghe van d'arterie , naulcx waerfchijnelick

dunckt voor Cornelius Celfus,wefende anders ervaren

in de Chirurgifche wercken.
Het
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Het XLIX. hoofd-ftuck.

Bloet uyt een Tandt.

f^ Elijck hetmoeyelickis , foo is 't oock periculeus
^^ dat het bloet vloeytuyt d'oogen,ooren en tanden,

't zy voor foo veel als ae aders en ditciicu acngaetj uyt

de welcke lichtelick meer uytvloey t, als de deelen mo-
ghen verdraghen, daerfe toe verordineert worden : of

dat de remedien,nootrakelicktot defe vloeyinghe/eer

befwaerlick konnen ghebraght worden , tot de plaet-

fen der verfcheydene vaten.

Een ri'cke Vrou feer genegen zijnde tot den dronck,

heeft fich daer door foo grootcn ghewelt van bloet

nae 't hoofd verweckt .- foo dat de aderen der tanden

ontfloten zijnde , daghelicks veelbloetsuyt-ghegotea

hebben. Hoe wel den Chirurgijn daer dickwils een
korftopghebranthadde: door tpulvis calcinatus vi-

trioli , 't welck de Chimici noemen colcothar.

Wekkers kracht weynigh of niet met allen voorde-

rende i
foo ziin \vy ghegaen tot het pulvis adftringens,

welck onfe Chirurgijns feer prijfen;'t zy in afgehouden
leden; of in'tonderdnicken van alderhande vloeyin-

ghe des bloets. Infonderheyt indien 't gheleyt wort op
ghefcheurde aderen , ofartenen , met die groote ghe-
droogde fungus, welke de kruydeniers bovift noemen,

^. Boliarmenice unnas ^. caJcisl/tva ^ vttrioh vfii, alu»

mims ufti ,fingulorumflfquimciam,Lafidis hcematittdts, alöes

lucide,finguimi Draconis , terne lemni^ , croci Martis, mumia
fingulofum unciam mediam, majïicis ; tbUTif ^oUbani

, finguh^

rum dmhmam* Ftat^ulvh^

Dopr
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Door wiens ghebruyck , hoe wel 'tbloet uyt de tand
loopende, behoorlick ghenóeght'dnderdruckt wier-

de : foo wierde de keel nochtans daer foo feer afver-

bijftert ;foo dattet nootfaeckelick is gheweeft , 't felve

achterghelaten zijnde , de bovift alleen in de tand te

fteecken : door welckes weldaet wy oock feer gheluc-
kelick ghefien hebben dat de fe gheweldige vloeyingc

des bloets bedwonghen is gheweeft.

Het L. hoofd-ftuck.

Een u^onJe van d'afpera arterie.

E En lönghman een langhen tijdt met melancholie

ghequelt gheweeft zijnde, heeft foo vergramt ghe-
weeft over t'affegghen van een Bruyt , foo dat hy fijn

leven moede zijnde,fich felven met een mes of-ghefte-

ken heeft de ghemoet komende cartilagines van d*ar-

ceria afpera : Maer de fachte tuniken , de welcke defö

fiftulc dicht aenvoeghen aen d'onder-geworpen ftrot^

waren onghequetft , als mede de Venaejugilares, cnde
de arteria^ carotldes van beyde zijden gefet zijnde aen

de zijde van de afpera arteria.

Welcke wonde , hoewel fy hem niet van 't leven,

foo heett fy hem nochtans van de ftem berooft ; om
dat de gheeft niet en kond hebben 'teyghen ïnftru-

ment des fteras ( ghelijck Galenus fpreeckt lib. i. de

Loc. afE) Welck quaet,op dat dan Chirurgijn hacftigh

te hulp füude komen , foo heeft hy met een draet aer-

digh te famen ghenaeyt de wijdt-gapende kanten van

de wonde , fijn beft doende door defe middel op
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tt houden den wegh-vlieghenden gheeft. Maer de-

fcn onmachtighen ïonghman is foo roeckeloos ghe-
weeft ; dat hy de hechtinghe los ghemaeckt heeft

:

ende de wande foo gheopent zijnde j fich onvoorfich-

telick gheworpcn heeft, in 't felfde, ende noch grooter
perikel van 't leven.

Want hy hadde foo onghelijckelick ghefcheurt de
ghebroken kanten ; datmenfe tenlaetften naulicx we-
der te famen konde naeyen ; maer dat 't nootfakelick is

geweeft van beyden fijden een plaefter daer op te leg-

ghen met Kiftemakers Lijm befmeert zijnde , ende een
draet daer door ghetrocken zijnde, defe gapende wont
te famen te voeghen , ende uyt de rfamen-gevoeghde
aenrakinge ten leftcn voort te brengen een dichte ci-

cratice. Daer defe wonde oock binnen een maent toe is

ghekomen, hoe wel hy ondertullchen dickwils gefocht

heeft,defe tTamen-genaeyde draden los te maken: en-»

de waer hy mochte, te beletten de t'famen-groeyinghc

van de wonde : Maer d^ïo: plaefters nae behooren eens

aenghewaflchen zijnde , hebben foo vaft daer aen ghe-
feten , dat fy daer nae niet konden afghetrocken wor-
deiT , dan met de huyt felfs.

Door welcke vernuftige vindinge de wonde wel is

ghenefen geweeft; maer geenfins de rafernije, de welc-

ke diep in fijn ghemoet van de gramfchap ghedruckt
was. De welcke ten laetften verandert is in die fmet

van een ghequetfte imaginatie;foo dat hy vaftelick ge-

loofde dat hy geen kuyten aen fijn beenen hadde-. ende
dat hem daerom wat quaets over komen foude : want
dewijle hy op de felve fteunende , pooghde door de
kamer te wandelen. Want hy geloofde dat hy dat be-

hulpfel mifte ( hy verftont de kuyten ) 't welck een
menfch in balance moet houden.

Welcke valfche inbeeldinghe , op dat ick hem met
een
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een aerdige ftreeck benemen mochte , foo heb ickhem
onvoorfiens op fijn kuyten doen flaen : wekkers pijnc

als hy befcheydelick ghevoelt hadde ; foo heett hy
klaerder als d^n dagh ghefien dat hyfe geenfins mifte:

lae dat meer is , hy is van die tijt of genefen gheweeft;

noch daer is hem geen beletfel daer nae over-gebleven

uyt defe ghevaerlicke wonde van de arteria afpera

:

behalven dat hy in'tmuficael accoort ghenootfaeckt

was gheweeft eenweynigh lager te fmghen, als voor

de quetfure*

Het LI. hoofd-ftuck.

Den huygh offquïnamie van linnen.

DAer zijn verfcheyden foorten van fquinantie , maer
geen verderflicker als de geene , de welcke voort-

komt van de Vertebra van binnen verftuyckt; of van dö
inflammatie der mufculen van 't binnenfte Larinx.

Wekkers ghefwel nademael fy benauwt 't enge hoofd
van de alpera arterie,ende dien bant daer in ghefneden

zijnde, (d'welcke de naefte Inltrumenten des ftems

zijn) foowortdeftem niet alleen t'onder-ghedruckt;

maer de wegh wort oock befloten voor den geeft ; of

liever voor 't leven felfs : 't welck fonder de geeft nie-

mantlangh by blijft. Ende daerom feyt Hippocrates

niet onbedachtelick lib. 3. prog. Een verholen fquinan-

tie IS den eerften ot tweeden dagh doodlick.

Een Schipper van volder gheftalten : 's nachts laet

bevanghen zijnde van een perflcnde engte des flocks.

haelde terftont fijnen adem foo befwaerlick ^ dat hy,

een
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Icenkoortfe aenghekomen zijnde , ende dekeelont"

fteecken zijnde , terftont in een fwaer verfuchten ghe-

vallenis , een verwerden geeft, endc de Doot felfs. Wt
weicks perijckel als hy mochte ghetrocken werden,

foo heeft men alleraet ter Wereltbefocht : Maerde
noot heeft dringender, en heviger gheweeftde ver-

iworginghvan den befloten geeft ; alsdathemkonnen
helpen hebben de Phlebotomie aen beyde de armen,

ofaen de ranula ; ofcucurbitala , clyfteren ,
gorgelen,

cataplafmata , ende andere remedien rafch ghenoegh
daer toe ghebruyckt zijnde.

Dewijle defe heyifame remedien fooweynigh ghe-

holpen hebben defe fquinantie , fonder ecnigh gefwel

in de monttc konnen fien : wat fal men dan verhopen?

Indien yemant , defe univcrfale remedie naeghelateti

zijnde , terftont fal ghephlebotomeert hebben de ra-

nulen. Deweickeal te haeftigh los ghemaeckt zijnde,

Ifoo wort daer wel veel bloets uytghelockt , maer
' niet (bo feer van de gheafFe£leerde partye , als van
't gheheele Lichaem. Te weten door den ftam van de
Venajugilaris , wiens bloet , overvloedelick ghetroc-

ken zijnde nae de plaetfe van felfs engh genoeg zijnde,

verftickt den menfche lichtelick ; Gelijck wy al-te-met

exemplen van dit ongeluck ghenoegh gefien hebben.
Maer op dat niemant langer verholen en fy de na-

ture van een ontftelden geeft , of ttv^J^?®- ^ks^S, de
welcke klaerlick in defen fiecken te fien is geweeft.Soo
moet men weten dat Hippocrates niet gheraeenfamer
en is, als een feker wanhoopinge van eenigefiecktete

betekenen , foo door -jyivi^ oif^wfav dat is een verdonc-
kerden geeft;als door ^g^/^ %as^öv een verwerdê geeft.

Een donckeren geeft, als hyfe noemt , isdenaefte

by de doot : fo oock de ontftelde, de welcke van dege-
menghde dampen ofhumeuren foo dick en donker ge-

G worden
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worden is ; dat hy , verloren zijnde de ware nature des

geefts; d8 welcke beftaet in een Hemels licht,ende een
onfienlicke adem-fcheppingh 't hert niet meeren ver-

maeckt; ofte minder digereert behoorlick de inghebla-

fen locht;ofde vuyligheden niet wel en fepareert,maer

gefien wort gedreven te worden van een ontftelt aen-

val ; ende nae buyten te gaen als een feeckeren roock,

gedreven zijnde door een krachtigen drijvenden wint
van de natte en fwarte torvê,ofvan de verftickte kolen.

Want 't hert begint te befwijcken onder foodani-

gen geeft : Ende de levendighe warmte wort foo feer

verfwackt : dat de opghehouden vuyligheden , ofqua-

lick aen de geeft vermenght zijnde , den menfche t'on-

derdruckenof dooden. Ten weleken aenfienbyavon-

tuyr Hippocratcs feyt lib. i. prsedid.

In fcherpe fieckten is 't dunne fweet om 't hooft

quaet : maerbyfonderals'twaterfifv^artis, endeden
geeft ontftelt.

Ghelijck of hy feggen wilde , aengefien de krachten

foo fwack zijn ; dat fy 't fweet niet konnen uytdrijven,

bchalvenin'thooft ; ende dat de urine daer by komt
welck fwart gheworden is door d'uytbluflchinge van
d'ingebooren warmte : ofvan de melancholie die daer

te veel onder vermenght is : fo is daer perijckel dat den
fiecken fterft : Maer indien daer boven de voorver-

haelde befmettinghen van de fieckte in hem oock ghe-
fien fal worden een ontftelden geeft ; foo is 't ghedaen,

ende de ghefontheyt felfs en foude defen menfche
niet konnen bewaren. Want den ontftelden geeft en

komt niet als in de laetfte worftelingh ; in de welcke
als de ziele haer befte doet te beletten , foo veele als zy
kan , de ontbindinghe van fich , foo drijftfe aen met
een krachtigh ghevvelt al'tgene datterin't Lichaem
beroerlick is.

Ende
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Endealsdedickevuyligheden, of melancholie, of

eenigh bloet vermcnght zijn met dcfen fuyveren

geeft, foo wort hy ten hooghften beroert , met te

verwecken ( behalven eenighe dicke ademingh ) die

; ongelijck gheluyt gevende befvvacrlickheyt desghe-
dreven geefts ; de weicke de gemeene Medicijns fom-
#ijlen , in de geene die op haer fterven legghen , con-

funderen met een ronkingh.

Maer indien 't u nochtans gelieft daer van den ont-

ftelden geeft te onderfcheyden; let wel met oordeel op
't gheluyt van een menfche, van een Apoplexia fter-

vende ; of van een Os vanden Vleefch-houwer ghe-
doot zijnde. Wekkers borften indien ghynae de doot
opent ; foo fult ghy fien dat de Afpera Arteria met.

fchuymachtigh bloet aldervegens befet is. Ghelijck

wefendeals deoverbliiffelen van den ontftelden geeft.

Weicke fonder twijfFel den Poëet oock verftaen heeft,

als hy finght.

Den Stier y die onder 't lock^lafl draeghty wort onder voet

• Gefmeten , en giet uyt , vermcnght met fchuym , fijn bloet.

Het LIL hoofd-ftuck.

Ramla.

T\ E Ranula onder de Tong' uytwafTchende , heeft
*-^ een Francoyfch longhman foo moeyelick ghe-

weeft, dathy'naulicx konde fpraken , ick laet ftaen

flicken , of fijnen adem ghemackelick halen. Om
welckös benautheydc wille den Chirurgijn hadde

G Z voor=
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voor-ghenomcn met het fcheer-mes de pituita ayt te

locken, die daer in befloten lagh : maerfe was nu herder

geworden, als datfe konde uytvloeyen. Ende daerom-
me de meyningh verandert zijnde , heeft hy met de
cauterie de felve wegh ghenomen : belettende met
eenen de wederkomlt van de felve.

Maer indien de materie van de Ranula facht ende

volgende zy ('twelck lichtelick door d'aenrakinghe

bekent wort) denck niet eens op 't branden; Maer
fnijd' alleen fijn bovenftetunijke door ; ende de dunne
en flijmachtighe pituita , ghelijckende 't wit van een

Ey , dat vers ghebroken is , ende uyt de fchale valt, fal

van fèlfs uytvloeyen , of ghemackelick met een Vin-

ger konnen uytghedouwt werden.

G

HetUn.hoofd-ftuck.

Een kanker der memmen.

Elijck daer maer eene remedie is des beweeghlic-

ken kankers, te weten de tijdelicke fnijdinghe; foo

komter fonder de felve een onyerwerde;dwalinghc

:

want ten zy datfe afghefneden wort,fniid zy den draet

des Levens af. Maer men moet vlijtighliek wachten de

oxelen : de glandulen derooren -. ende de groote ade-

ren : in wekkers rouwe plaetfen de inciiie dickwils

meer fchaet , als baet.

De maeght van Koeymans , is van een flagh ophaer

flincker memme ghewaflchen een groot gelwel : haer

fettende en neygende nae de nature van eencorcino-

ma; met pijn, grootenbrant, blaeuheyt en joockfel.

Maar
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Maer op dat fulcken quaet mocht voor-by ghegaen

worden , foo hebben uy gheordonneert de felfde He-

ter met 't fcheermes af te fnijden ; 't welck oock geluc-

kclick ghenefen is gheweeft van een Chirurgijn van

l^eyden , de welcke de huyt alleenlick maerdoor-ghe-
foeden zijnde , dit ghefwel , befloten zijnde in zijn om-
winghfel , foo aerdigh met fijn vinger afghefondert

heeft van de omfittende vettighey t: dat hy niet met al-

ien getrocken en heeft van de onder-gheworpen muf-

culen : Ende niet-te-rain gheheelick dit quaet uytghe-

roeyt heeft.

Welcke wegh van genefinge wy oock t'anderen tij-

den , van anderen gheluckelick in fien loopen hebben:

Maer indien 't ghefchiet was , datter cenighe reliquien

van binnen gebleven waren,'t foude vorderlick zijn de
felfde voortaen uyt de gront uyt te roeyen,door pulvis

Mercurij prscipitati : Maer men moet naerftigh gade
flaen , dat de fiecken niet ghebracht wort in een peri-

culoofe behoudenifle , ende de konft in een onuyt-

wifïchelicke fchande.

HetLIV.hoofd-ftacL

Verganckelïckepuflukn der memmen,

ALs de menftrua niet te recht en bloeyden , foo fijn

een dicke en Vette Vrouwe , foo dickwils als fy

fooghdc , fèer veel puftulen in hare mammen uytghe-

bortelt ; maer foo verganckelick , datfe van 't fuygcnde
kint t'eenemael vevftroyt wierden. Bykants op d'eygen

eianier,als dicrgelijcke uytbloeyinghe eertijts befchre-

G 3 ven
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ven heeft den fcherpfinnigften Hippocrates lib. 2. epid.

kOi. 2. feggende •. Dat een Vrouwe die foogh puftulen

openbaerde aen 't Lichaem ; macr regens de Somer, en
alfle niet langer foogde, datfc dan weder wegh gingen.

Het LV. hoofd-ftuck.

Bldu^igheyt van iPeghen den hoeft,

DE Sone van den Raetf-heer Henrick Hudde, heeft

fomwijlen foo hevigh ghehoeft ; dat hy den adem
achter ghebleven zijnde , ende de locht uytghefloten

zijnde , viel in een tegenwoordigh perijkel van verftic-

kinghe. Want daer waren dan blauwe plecken door

't Lichaem verftroyt , ghelijck ghefchiet in peftilQi-

tiaelfche fieckten.

Maer die haefhghe uytberftinghe der felver , gelijck

oock den voorgaenden hoeft, hebben klaerlick geleert,

dat die couleur niet voort-gekomen en was foo van de
befmettinge , als van de aenftaende uytbluflchinge van
den levendighen geeft. De welck alfle vergaet , foo is

't niet wonder dat de levendige couleur vergaet in die

deelen ; ende datter op volght terftont een verftorven

blauwigheyt. Want den levendigen geeft (indien wy
ghelooven Francifcus Verulamius ) is een windeken
tTamen-ghefet uyt vuyr en locht : Ende als die dan

verftickt is, door 't ghebreck des bewegins , ofverkoe-

lingh,of voetfels,foo kan men fien dat de huyt terftont

fwart wort , of met blauwe plecken overgoten wort;

niet anders als de kooien , met kracht uytgheblufcht

zijnde, als de locht uytghefloten wort.

Dat



103

Dat tweede Boek van de Medicijn-
fche aenmerckingen vaa den Heere

NICOLAES TVLP.

Het eerfte Hoofd-ftuck.

Sijd-pijn van Je Gal

E Pleuris wort wette-
lick, of baftaertgenaemt, 't on-^

derfcheyt van defe twee , ont-

ftaet van de materie , of van de
onghelijcke plaets. De wette-

licke(vvelcke alderfeldenft voor
den dagh komt) wort verweckt
van de zijde : ghelijckfe ontfte-

ken is , foo ifTe oock uytgefpan-

nen van 't overvloedigh aenvloeyen van 't heete bloet.

Maer de baftaert beflaet veele plaetfen , ende bekent

vele verfcheyden oorfaken van fich felfs : ende komt
niet voorts van de Gal alleenlick , ende 't pituita ; maer
oock van den geeft , welck de membrana uytreckt.

Maer hoewel dit bloet , 't welck defe pijn voort-

brenght, fich ghemeenlick uytfprey t in de borft ; door
de Vena Thoracica , dicht by de Tepel, inwaerts ftrec-

kende : waer henen oock feer dickwils aenghemerckt
wort defe fcherpe fieckte van de zijde. Maer nochtans

ghebeurt het dickwils dat de felfde fieckte beflaet de
fchouder , of de keel , ofde rugge , of andere plaetfen

van den Thorax : de welcke niet minder omfet wor-
den van de membrana pleura , als de Ribben, bedec-

kendede zijden van de borft.

G 'tSy
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't Sy dan hoe defe onghelijcke plaetfen verfchilleii

moghen , daer blijft maer een eenighe remedie van alle

foodanige pijn;te weten de tijdelicke aderlatinge.Ende

dat foo dickwils, foo dickwils als de onfchoubare noot-

fakelickheyt falduyren. De welcke dickwils foo rafch

is in defe bederfFelicke fieckte ; datfe in weynighuren
groot wert : ende 't gene ghy 'savonts lichtelick zoud*

geholpen hebben,datfult ghy voorden dageraet onge-
neeflick fien , ende met een ware wanhoop vermengt.

Ende daerom indien ergens een fcherpe omfieninge

van noode is/oo iflè hier ten minften van noode.Op dat

niet de verkeerde vreefe van 'tbloet of te tappen , de
fwangere Vrouwen , ofKraem-Vrouwen ende kinde-

ren en brenght in de vervaerlicke verfweeringhe des

borfts : waer van feker weynighe verloft werden. Want
wat is dat voor fottigheyt ? eerft vreeft ghy voor een

kleyn wondeken des arms , en een kleyne verliefmghe

vaneenighbloet ; daer naefnijtghy fonderfchroom

indeborft : ende lockt dacruyt niet eenighe oneen
bloets : maer gheheele beckens vol met Etter ghela-

den : fomtijtseenighemaendenlangh, maermeelten
tijdt veel laren.

Schou defe fand-plaeten , ghy Medicijn : want 't is

veel beter voorfichtelick 't leven te verlenghen , als

bevreefdelick den Doot te haeften. Wanteen onvoor-
fiene forghvuldigheyt is dan foo feer een wreetheyt,

geen fachtigheyt. lae geen onbeforghtheyt , maer een
fraeye ombefuyftheyt. Men moet dan de ader flaen

aenaile ouderdom, enfexus, maer aldcrmeeft indien

daer krachten zijn , ende defe hulp de onfchouwelicke

nootfakelickhcyt meefterlick vereyfcht. Nae de woor-
den van Celfus. In een haethgh ghevaer ghefchieden

veel dinghen, die men anders moetoverflaen.

Een fcherpe pijne van de zijde , dicht by de flincker

Tepel,
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Tepel , heeft omtrent 't beginfel van de Lente , bevan-

ghen de dochter van een Bode op Keulen, met een ge-

welt van bloet , 't welck derwaerts overvloedighlick

nae toe gekeert was. Maer daer waren terftont by een
fcherpe koortfe , een fware adem-halinghe , ende een

dringhende hitte des borfts : Maer den tweeden dagh
een groote bloet-fpouwinghe ; Ende als die daegs daer

nae leer raflchelick gheftopt was , foo een groote be-

nauwtheyt van de gheperfte Longh ; foo datter uyt

haer mont niet alleen en quam een openbaer pijpinge;

maer daer-en-boven een fchuddinghe van'tgheheele
Lijf , tot elcke beweginghe van de nae-ghehaelde of
wegh-ghefondene adem.
Maer op den vierden dagh is de koortfe opghehou-

den,ende daer quam voorts fpuw niet minder bloedigh
als geel : den vijfden dagh niet met allen uyt de borft,

maer feer veel door den ftoel-gang. 'tWelck den feften

dagh gheftilt zijnde, heeftfemet grooten arbeyt ghe-
braeckt, fy heeft feer ghefweet, ende is alle pijn ontko-
men. Maer den fevenden dagh duyrde 't fweten noch,
als oock 't braken met een foeten flaeptot op den elf-

den dagh ; op de welcke defe wreedc fieckte gheheel
is wegh ghegaen.

In welcke tijt den Chirurgijn driemael ader gelaten
hadde : hoe wel de felfde hulp voor anderen , dan vijf

mael, dan acht mael gebruyckt wort ; niet alleenlick in

ftercke Lichamen; maer oock fomwijleq infwangere
Vrouwen, Kraem-Vrouwen, ende kinderen van 3 of4
laren : 'tenware der felver groote onverdraeghlicke
pijn van de zijde ondertuflchen 't bloet uyt den arm ge-
laten , wegh name ; hoe foudenfe ontgaen de verfwee-
ringe van de borft ? lae de doorbooringe van de mufcu-
len intercoftales , en van de zijde felfs ? welcke nootfa-

kelickheytvereyfchtwort; als de vergaderde etter in

G 5 de
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de borfl: , de Longhe niet naer behooren uyt en drijft,

Kloeckmoedelick feyt dan uyt Hippocrates, Cornelius

Celfus , Tegenseenhevighe fieckte en helpt niet als

een remedie even krachtigh zijnde.

Het II. hoofd-ftuck.

Een Kraem-Vrou acht-mad aderghe/lagen.

D E Huyfvrou van Cafpar Walendael , quam op den
achtften dagh van haer Rraem een feer bittere

pijne van de zijde aen : vervattende infghelijcx 't felve

met foo veel befpringinghen ; foo dat 't nootfakelick is

gheweeft , dat men haer drie-mael aen de voet , en vijf

mael in den arm liet : eer het bloet weder kond be-

dwongen worden , vande verftopte menftrua om hoog
ghedreven zijnde. Maer fyheett fulcken ftantvaftig-

heyt der krachten ghehadt : dat fy behalven 't bloet,

dat haer foo dickwils ofghetapt was : daer-en-boven

oocknoch heeft verdraghen een feer grootenbuyck-

loop , eer dat fy defe fieckte gheheel konde te boven

komen.

Het III. hoofd-ftuck.

Een pleuris Jleknde V lloet uyt de aderen.

D E Vrou van MartenCollens,wefende mager ende

ten hooghften Cholerijck , bevanghen zijnde van

een
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een zijd-pijne , heeft begeert dat men haer foude ader-

laten ; maer als dat tijts ghenoegh ghefchiede , ibo

word' dat bloet foo krachtigh te rugge gheti'ocken

van de fcherpe pijne.nae de borft toe : foo datter naeu-

licks yets uyt de gheflaghen ader uytborft. Maer wan^-

ncer de fiecke gheboden wierde met een wegh en we-
der loop 't bloet van de borft weder nae den arm toe

te drijven, door een ftercken hoeft : fuo hebben wy ge-
fien dat 'tfelve mildelick voort-ghekomen is : ende
dat de fiecke kortlick van de pijne verloft is geweeft.

Indien yemant met foodanighen onweder omringht
wort , foo moet men terftont nae defen felfden fchuyl-

hoeck vluchten : den hoeft moet terftont verweckt
worden ; ende met die manier moet 't bloet weder nae
den arm ghedreven worden. Welcke vindinghe ick

dan ghefien hebbe , datfe veelen daer nae wel gheluckt
is : want het neemt wegh dat den menfche anders

foude wegh nemen. ^

Het IV. hoofd.ftuck.

Een verfii^oren Pleuris,

A Ls een Weduwe van tTeftigh laer, in een pijne des
•^zijds, niet tijdelick ghenoegh ghelaten wierde in

den arm .- heeft fy daer van feer veel etters in de borft

vergadert : welckes laft ,.op dat deghedienftige nature
uyt foude drijven, heeft ten laetften ghelijck als met
de vingher ghewefen een plaetfe tuflchen de Rib-
ben , openbaerlick fich verheffende , de welcke
als den Chirurgijn opende , foo is de fiecke door

haer
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haer verderfin *t leven gebleven ; ende heeft dagelickè

door de wonde ftinckend' en vuyl etter uytgeworpen.

Welcke incifie van een verfworen zijde ick wel dick-

wils geilen hebbe dat begonnen is; fomwijlen metghe-
luck , maer meeftendeel met ongeluck : 't zy of dat het

de Longe fijn beweging beneemt : 't zy ofhet foo langh

aen malkander duert, dat *t naulicks de krachten van

'tgeheele Lijf konnen verdragen,of van de borft alleen:

wiens ingewant de koude ende onverteerde locht foo

feer verwackt, foo datfe felden de doot ontkomen, de
welcke door defen wegh 't etter uytghelockt wort.

Het V. hoofd-ftuck.

Wetüghe fnïjdinghe des horfls,

MAer indien nochtans 't etter, leggende op 't fep-

turn tranfverfum , een feer befwaerlick ademen
geeft , foo gebieden de Medici de zijde te openen;

maer van de plaetfe des fnijdens is een groot fchermut-

fel der opinien fommige uytkiefende de plaets tuflchen

de vierde en vijfde Ribbe : maer andere de derde en

vierde. Maer de laetfte opinie gaet d'eerfte te boven

met gemackelick uyt te brengen al 't gene dat het dia-

phragma hinderlick is.

Maer daer is een onghelijcke reden van een doot en

levendigh menfch : want in de levendighe wort het

diaphragma veel hooger verheven , als in de dooden.

Maer m een langhduyrige verfweeringe neemt d'uyt-

drijvende kracht of : fy verfterft liever te fegghenfoo

feer, datfe veel lichter haer laftuytdrijftdoor eenne-
dergaen-
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dergaenden wegh,als door een naboven gaende wegh.

Dit heeft: eertijts ghefien 't fieckhuys in een gheheel

ongheluckigh menfch , de welcke de openinge nae bo-

ven in fijn leven niet met allen etters uytghebrocht

heeft : maer de fnijdinghè , nae fijn doot nae beneden
begonnen , feer veel.

Schick dan uwen loop, ghy Medicijnidoor de Linien

hier getekent: endc neem in danck aen 't licht dat voor
werdt ghedraghen , maer fnijd by tijts , als de krachten

en 't inghewant noch haer ftantvaftigheyt hebben -. ghy
fult anders wePt etter en bloet uytbrenghen ; maer
geenfins den fiecken uyt 't perijckel,ende daeromme en
heeft niet te vergeefs vermaent dien geeft des wijf-

heyts Hippocrates. Dat de uytterende fieckten haeftig

moeten met decauterie in 'tghemoet ghegaen zijn.

aph. 8. üb. 6. fed. 7. epid.

Het VI. hoofd-ftuck.

Etter van de lorft door de navel

'T\ E heylfamc raden van den Medicijn moeten wel
"*^ groot gheacht worden : maer niet minder de hulp

des natuers;de welcke fomwijlen helpt de gene die van
menfchelicke hulp verlaten zijn. Pogende alles te ver-

foecken eer dat ontbonden wort de t'famen-fettinghe

van dat edele menfchelick gebouw. De bovenfte wegh
befloten zijnde , looptfe nae de benedenfte , ende die

cock belet zijnde,looptfe een andren wegh nae binnen.

Want fy kan allerwegens door.ïae fy doorwandelt 't al-

les, als fy maer den menfche in vryhey t ftellen magiL

Een
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Een Brnyt die de Pleuris hadde ende te laet om hulp

riep, die heeft den Chirurgijn daer nae'cbloetwelaf-
ghetrocken,maer geenfins de pijn,noch den hoeft en et-

ter j in welcke fich verandertjiadde de inflammatie van
de zijde, al te laet door 't afrrecken des bloets gheholpen
zijnde. In vvelck dringend' perijckel des levens de konft

wel verfcheyden dinghen verfocht heeft, maer by nae te

vergeefs.Maer ten laetften heeft de alder-gedienftighfte

iiat'uer de hant aen 't werck gheflaghen , ende heeft op
*t eerfte wel een groot ghefwel verweckt onder d'oxel;

maer daer nae noch dierghelijcke, jae een grooter, dicht

by de Navel , door welcke paiTagien fy wel langhfaem,

maer foo ghefondelick heeft uytghedreven't etter in de
borft befloren : foo dat de fiecke haer voorige ghefont-

hey t daer van korts heeft weder ghekreghen.

Het Vil. hoofd-ftuck.

Een rare oorfaeck van een hefwaerlkken adem,

"C En Borger van Amfterdam meer als 7 laren gequelt^ zijnde van een onverdraeghlicken hoeft, heeft fijnen

adem gheduyrighlick lbo befwaerlick ghehaelt,dat hem
't Lichaem gheweldigh is uytgheteert.Maer ten laetften

door een ftercken hoeft de fchel van een Hafenoot uyt-

gheworpen zijnde,heeft terftont fijnen adem ghemacke-

iick gehaclt : ende hy is feer raflTchelick ontkomen 'c pe-

rijckel , dat fijn leven was nakende.

Want defe fchelle ( welcke foo groot was als een Na-
gel van een menfch) had ghefeten omtrent het hooft

van de arterie afpera; gelijck den fiecken befcheydelick

ghenoegh
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. [icnoegh te kennen heeft gegeven. Byavonmer dicht

by de phezs , in de welcke Philippus Hechfteterius, ob^
decad. 6. caC lO. fchrijft , dat een gouigulden over de

2 laren had verborgen gheweeft.

Het VIII. hoofd-ftuck.

Een Teeringh door Oeflersghenefen.

"C Enfchreumachcigh Medicijn, ghevreeft hebbende
*-" on:i haer fwackheyr re doen aderlaren Catharir» Ge-
ria , de welcke fchricklicke pijn in haer zijd hadde , heeft

füo vermeerdert de koortfe , als oock de inflammatie in

de membrane , welcke de Ribben omvat , ontfanghen

zijnde : foo datfe van de weder-verdrogende hitte des

bloers, niet anders verflenft is gheweeft,als otTy d'onge-

neeüicke Teeringh gehadc hadde. De welcke haer diclt-

mael en vuyl fpuwfel klaerlick fchenen te kennen te ge-

ven , dat fy met des felfs overvloedigheyt een gheheel

becken , ende met de ftanck , een ruyme kamer foude

vervult hebben.

Haer fake nu geheel wanhopig zijnde,ende de fieckte

over de vier maenden in haer woedende , foo heeft haer

Godt
,
gelijckerwijs als uyt den Hemel verfchenen. Met

te verwecken de begeerte tot raeuwe Oefters , 't welck

wy haer daeromme te liever toegelaten hebben , om dat

haer tot noch toe weynigh proffjts ghedaen hadden de
dranckjes ghemaeckt uyt vochtige en koude kruy den.

Van welcke hoop wy geenfins ghevallen zijn : wantiy
en hadde naulicx de raeuwe Oefters opgegeten , ofter-
ftont en worde niet allee vermindert de hitte en koortfe,

maer



ïi2 JDat twede Boeck^

maeroock de verderflicke fieckte daer toe : foo datfe

korts geheel ghefont is gheworden. De vafthoudenden
brant uytgeblufcht zijnde van 't koude en flijraachtige

lap der Oefteren : vandewelckefonder twijfFelfoude

verbrant hebben gewceft feer ellendelick 't gheheele
Lichaem.

Niette vergeefs feytCelfus : De welcke de reden
met te recht heeft ghebracht,helpt de onbedachtfaem-

heyt. Noch hy en fchijnt voorfeecker niet onbedachte-

Ück te doen , de welcke voorfichtelick gehoorfaemt de
ghenegentheden des natuyrs : ende voorfichtelick la-

veert , vi^anneer*t niet gheoorloft is een rechten cours

te houden. Want 't is beter een twijffelachtige remedie

te verfoecken dan geene. Want een twijffelachtighe

hoop is beter dan een feecker wanhoop.

HetlX.hoofd-ftuck,

* Uet [elfde geluck boorde nntuer aUeen,

IOannes van der Wielen een man van volder gheftal-

te , vallende by avontuyr op d'aerde , hoe wel men
't niet en konde fien dat hy fijn fijde naer beneden feer

gefloten hadde. Nochtans is hy eenige Maenden daer

nae gevallen in een groote pijn van die partye , met ee-

nen onvermoeyden hoeft , een felle koortfe , ende

fpuwe foo bloedigh en ftinckende,dat hy fomwijlen be-

fvveen , ende datter van ghekomen is fulcken grooten

walgingh der fpijfen: foo dat hy, de krachten uytgeput

zijnde, ende 't Lichaem verweckt zijnde ,
gheoordeelt

wierde dat hy voorfeker foude fterven : Maer hy heeft

van die fterckte gheweeft , dat hy dit onghemack
kond'
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kond' draghen over de 4 maenden : nae wekken tijde

hy gheluckelick defe boofe klippe voor-by ghevaren
is. Aen de welcke hy noclitans niet langh daer nae
tWeemael aengheftüten heeft , omdrjtfijn zijde weder
vervult wierde met etterighe vochtigheyt , '^_ welcke
alfle doorbrack , 't is naulicks om fegghen hoe grooten
ftanck in iijn mont was , ende wat een hevighe bangig-

heythyhadderontom de praecordia.

Van welcke dinghen als wy hem , nochtans nae den
loop van eenighe maenden , ïoa verre verloft hebben
ghefien, dat hy weder op ftraet kond' komen : ende
vryelick doen al 't gene een ghefont menfche foude

konnen doen : foo fijn wy voorwaer niet weynigh ver-

wondert gheweeft , hoe dat daer uyt de borft , tot drie

malen toe , foo veel bloedigh en vuyl fpuws ghekomen
was , fonder een navolgende teeringh.

Maer wy hebben gheoordeelt, miflchien niet buyten
redenen, dat dat etter ghefcholen heeft niet in de Lon-
ghen. Maer dattet daer alleenlick door ghepafleertis.

Wanthy klaeghde altijt in fijn ilincker zijde : van de
welcke ais 't etter , datter noch overigh wa3,afgefchey-

den wierde : foo heeft'tbyavontuer'tinghewant van
de Longe foo fterck bevonden ; dattet daer door konde
gaen,fonder eenigh openbaer fmette , ofeenigh verlies

van ghefontheydc.

Het X. hoofd-ftuck,

EcnghefiPel van de Longe.

Elijck de Longe ( tefte Galeno , lib. i. de locis afE)

lichtelick een fweeringhe aenkomt ; als wefende
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een inghewant,'t welck verflenft is,ende de verderffe-

niflè ten hooghften onderworpen ; foo woit 't felve

nauwelicks ergens meennaels ghcfien , alsinonsHol-

lant. Of om 't vi:>chtigh voetfel ; of om devochtighe

locht . 'C^r om dat de plaetfen daer ghemeenlick nat en
vochtighzijn van reghen.

Dit ghebreck fchuyit foo heymelick op 't eerfte , dat

het nauwelicks eenighe tekenen geeft : behalven een
hoesken , op 't eerft droogh , maer terftont vochtigh

zijnde. Welcke een tijt langh gheduyrt hebbende , foo

vvorter befwaerlick denadem getrocken;de Ziel neemt
af, en 't Lichaem verflenft allengskens : hoe wel onder-
tuflchen de fpuwinghen noch bloet , noch etter en ver-

toonen. Maer als de abfteunie doorbreeckt , als men
daer niet op en denckt;fo wort den menfche op ftaende

voet ghedoot. Of indien hy noch een tijt vry is van de
Doot; foo wort hy nochtans ten laetften verteert van

een koortfe ; ofvan wegen 't etter, of 't bloet , 't welck
in de binnenfle partye van de borft uytgheftort is.

Elifa Trips , befwaerlick ademende , ende dickwils

hoeftende, fijn de krachten foo vergaen, fonder eenigh

uytwerpfel van bloet of etter : datfe niet meer op ftraet

konde komen. Welcke flapheyt van dage tot dage waf-

fchende , foo bracker ten laetften een ghefwel door

:

welckes openinghe foo feer ter neder heeft ghefme-

ten dat fwacke lichaem : dat fy , nae dat alle de verwe

en fraeyheydt wegh was , fich tot der Doot bereyt

heeft ; welcke fy niet langhe daer nae heeft be-

fuyrt : met fpuwe , 'niet minder bloedigh , als

ftinckende.

Welcke droevighe uytkomft wy oock ghefien heb-

ben dat anderen van dierghelicken Vomica ghebeurt

is : Maer infonderheyt den veraiaerden Raetsheer Pe-

trus Opmerius ; voor de welcke de gheborften Vomica
van
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;
vandeborft foobederflick is gheweeft : foodathem
binnen den tweeden dagh om hals ghebraght hebben,

fbode pijngaende voor de los-barftinghe , als oock
't etter datter nae volghdc. Welcke twee dinghen hem
ibo onvoorfiens overkomen zija een geduyrige koorts

hebbende; dat hy ten hooghileu verwonderde over
die onverwachte uytkomft.

Sweerende heylighlick , dat hy geen teeckenen vaa
de Lagen-leggende Vomica vernomen hadde : noch
oock hoefl:,ofeenigh onghemack van fijn gangh. Maer
nochtans dat hy nu klaerlick ghenoegh fagh dat onver-

Wacht etter, dat niet van daegh of gifteren,raaer al lang

van te voren was vergadert gheweeft : ende dat het

hem ghenoegh bekent was dat de dinghen ende men-
fchelicke uytvallen dickwils verborghen zijn.

Ende ghelijck den roeft 't y fer , dat oock de verho-

lene faecken bedecktelick foo fomwijlen de menfchen
verteeren , die daer niet eens op en dencken.

Het XI. hoofd-ftuck.

Bloet-fpoumnghc van 30 laren.

pv E bloet-ipouwinghe van de Longhen , ghelijck fy^ op een wijle nietendoot , foo en brenghtfe oock
altijt de Teeringh niet evenrafch aen. De 'welcke an-
deren op 't 10 laer , de felfde valt anderen op 't 30 laer

aen. Daerom doet hy onvoorfichtelick , de welcke den
moet al te rafch verloren geeft aen de geene die bloet

fpouwen.

Weynige ontkomen wel de aenftaende ellendigheyt;

H Z maer
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maer 't wort fomwijlen foo langhe opghefchorft ; tot

datter niet meer de doot en doet haeften , als 't onver-

wachte voorteecken : Daerom feyt Aretasus lib. 2. cap.

S. aerdigh. Dat de uytvverpinghe des bloets van 't prin-

cipael inghewant , ofvande Vense Majores feer dood- '

lick zy j maer dat van de Longe niet even rafch en
doodet. Maer dat het ten laetften eyndight in een wa-
re Teeringh.

Den Schilder Rychius van een kintofonderworpen
2ijnde een fcherpe en foute afdruypinghe ; heeft feer

veel bloets ghelpoghen meer als 30 laren langh. In

welcke tijdt hem evenwel ghcoorloft was nu in Enge-
lant, nu in Hifpanien en Vranckrijck te reyfen. Maer
ten laetften wierde de opberftende Ader voor defen

vliegenden menfche foo wijt gheopent; dat de behou-
deniflfe felfs, hem niet foude konnen behouden hebben.

Welcke felfde kracht van een ftercke natuur oock

^ gheoorloft gheweeft te fien in de Schoon-foon van
den Ouden Berrovicus , den wekken de bloet-fpou-

winghe oock niet en heeft gheworpen in een Tee-
ringh , als ten laetften nae 20 laren. Maer die felve

heeft hem te dier tijde foo moeyelick gheweeft : foo

dat'tfpuw, dicht by fijn mont zijnde, dickwils weder
in 't hol van de borft is ghevallen , door d'opghegeten
en verteerde Longen.

Sondertwijffelin'tdiaphragmafelfs : waerhyoock
vernomen heeft 'topenbaer ghevoelen van den laft.

Welck fwaer ghebreck van de verteerde Longhe ick

oock gaerne foude aenghefchout hebben. Maer den

etterighen ftanck , nae de fnijdinghe, heeftmy vervaert

ghemaeckt : wefende miflchien niet minder fchadelick

voor de Medicijns , als voor de bloet-vrienden.

Het
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Het XII. hoofd-ftuck.

Een fpru^t van de Vena Arteriofa , u)t

de BorJ} ghekomen.

Enfcherpe en wilde humeur van 't hoofd afdruy-

pende , heeft Francifcus Epifcopius , een mager en
langh longhman , niet alleen 't fachte inghewant van
de Longhe verteert ; maer oock de Aderen daer in be-
lloten zijnde : vandeweicke alflereen grootebloet-

vloeyingh verweckt wierde , lbo ifïer ten laetften,buy-

ten alle hoop , een feer groote fpruyte van de Vena
Arteriofa uytgheborften : wefende foo langhals d'ach-

terfte Vinger.

Door welcke onverwachte uytwerpingh defen

longhman foo vervaert is gheweeft , dat hy daerom
vrcefde voor een haeftighe Doodt. De welcke hem
nochtans niet aenghekomen is als nae een laer : want
als hy in den arm ghelaten was , foo wierd terftont

'tbloet gheftopt , 't welck uyt deborft vloeyde, en
foo 2ijn , in plaets van de Medicine, döor dit middel, de
remedien foo gheluckelick ghegeven : dat hy weder
in Zeelant kond* reyfen ; ende alder-weghens traffi-

queren.

Maer dat laer om zijnde , is hy weder van de felfde

afdruypinghe ghevallen in de felfde bloet-fpouwingc,

ende van daer in ftinckend' etter , en ten laetften in een

verderfiicke fweer der Longhen : van de welcke als

yemant fterft, die voelt feecker dat hy fterft. Want in-

dien eenighe Doot pijnlick is , foo pijnight voorfeecker

de Doot der geener die aen deTeeringh overlijdenj

de felfde met langhlaemheyt ende ellendigheyt.

H3 Het
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HetXm.hoofd-ftuck.

Ee?J gheheele Ader van de lon^)c

uytgheworpen,

E En Amfterdams Scheeps Capiteyn , vvelck langhop
Zee gheleeft hadde,heeft in fijn ouderdom,van een

gheduyrighe afdruypinghe, een hoeft ghekreghcn, die

hem op 't Landt moeyelicker was als op Zee. Door
vvelcke als de Longhen twee laren langh ghedreven
waren , foo is dat verflenft inghewant ten laetftcnbe-

fweken, al te feer geterght zijnde. Ende heeft onvoor-

ziens uytgheftort met alleenlickbloet, maer daerbe-

halven twee groote tacken van h deren : elck foo groot

zijnde als een uytgheftreckte handt. Want fy quamen
voorts , ghefepareert zijnde van alle parenchyma: ver-

toonende niet minder onderfcheydelick alle have buy-

tenfte Lineamenten ; als ofeen leedigh anatomicus uyt

de wegh had ghedaen de verhinderingh van 't omge-
ftelde inghewant.

Wefende een feecker bewijs-reden , dat de gehee-

le Longhe gheinfecleert is gheweeft. Ende daerom
niet wonder ; dat hy , gheloft zijnde defe grifhen,

met 't bloet fijn leven heeft uytgheltort. Maer de Me-
dicijns verwonderden haer over foo grooten difTolutie

van 't parenchyma, fonderdatter eerftetterin'tghe-

moet gekomen was. 't Welck miflchien oock niet min-

der vreemt fal duncken aen de nakomelingen ; dewijle

fy dierghelijcken exempel niet fuUen fien , noch lefeti

in eenighe boecken der Medicijns. Maer gelijck d'al-

derdiepftc wateren ftil zijn ; foo komen de menfchen

fomwyien oock d'aldergrootfte onghelucken over;

fonder
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fonder eenlghe rumoerighe voor-teeckcnen.

Want defe af-ghebroocken Aderen , ghelijck eert

onghehoort miracule , heb ick ghefien dat opentlick

ghe-examineert wierden van mijn Meefter Peter

Paeuw, gheheelickopd'eyghenforme , opd'vvelckc

defnijder de felveghedruckt heeft , in het Tafelken,

't welck ick by dit werck ghevoeght heb. Het welcke

my ghefchoncken is van een ghedienftigh man , ghe-
naemt Egbertus Bodseus , welcke defen fiecken tot

fijnen Medicijn ghebruyckt heeft , nefFens noch een
man van groote gheleertheyt , ghenaemt Sebaftianus

Egbertus , wefende Borgermeefter tot Amfterdam.

Het XIV. hoofd-ftuck

Een fiuck van de_ Longhe floppende

't Jlock des mondts*

lp En feer gheleert Medicijn , dickwils van den hoeft

•^ ghequelt zijnde , van pijn der Lidtmaten , van vval-

gingh der fpijfe , ende andere onghemacken van'taf-

druypende pituita , heeft ten laetften fijn toevlucht,

ghelijck verdriet hebbende van alle de moeyelickhe-
den , ghenomen tot antimonium. Door welcks ghe-
bruyck hy wel de pituita uyt de mage ghelockt heeft;

maer ondertulTchen heeft hy de Longe foo ontftelt:

foo dat haer t'famen-bintfel los ghemaeckt zijnde , uyt
de mont is gheborften niet alleenlick veel bloets : maer
oock foo grooten ftuck van de Longhe : dat hy terftont

daer van gheftorven is. Want het was langh feven

yingeren , en brcet drie Vingeren.
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Sie dan de fraye kon ft der gener , de weickc niet ge-
meynfamer en i's als Stybium : hoe lichtelick dat de
i'chcrpe Medicamenten quetfen/t en 27 datfe gegeven
v/orden met een fcherpe bedachtfaemheyt : Infonder-
heyt indien d'ingewanten fvvack zijn: ende de krachten
gebroken , van de hevigheyt der voorgaende fieckten.

Het XV. hoofd-ftuck.

Een meck door de mont weder

uytge^orpen,

E En Deens Edelman gequetfl: zijnde in den Hoogh-
Diiytfchen Oorlogh, ende van den Chirurgijn ver-

fuymt zijnde , heeft in de holligheyt des borfts nae fich

ghetrocken een wieck inde wonde gheleyt zijnde.

Maer nae 6 maenden heeft hy de felve wederom door

de mondt uytgheworpen.
Maer door wat wegh is befwaerlick om te fegghen.

Nochtans heeft hy daer nae ghefont ghenoegh ghe-
ieeft : ende heeft couragieufelick ghenoegh verdra-

gen de VariolïE , daer ick hem oock in ghedient hebbe.

Indien ghy wijs zijt , fchouw' defe klip , ghy Chirur-

gijn : ende maeck liever met een draet u lijnen vaft;

'twelckghyin de gladde wonde des borfts legghan

fult. Op dat 't te beter magh tcgenftaen de fuygingh

van de borft ; vvelcke fomwijlen foo krachtigh is ; datfe

door kleyne gaetjens van'tdiaphragma fomwijlen tot

fich ghetrocken heeft , niet alleenlick de maghe , maer
oock een groote partye van 't inteftinum colon. Als

Ambrofius'^Pargeus betuyght , lib. 10. cap. 32.

Het
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Het XVI. hoofd-ftuck.

Eenwaterfucht des lor(Is,

E En kïndt van drie ïaren wierd' van een vochtïgh

hooft een dicke afdruypinghe ghefmeten op de
Longhen : foo dat het behalven den hoeft, ende koort-

ie , daer van ghekreghen heeft een feer groote be-

fvvaerlickheyt des adéms , een diepen flaep , ende foo

dicken onniaght , dat het ten laetften fubitclick daer

van gheftorven is.

Doot zijnde, heeft het ghelevert aen de ooghen der

Medicijns'deborftmet water vervult zijnde, endede
Longhen niet alleen verflenfl: ; maer 't flincker auricula

van \ hert van verfcheyden fweeren opghegeten. Van
wekkers uytbrakende vuyligheyt is het fonder twijf-

fel dickwils in onmaght ghevallen. Welckes onmaght
•wy , uyt ghelijcken oorfaeck , oock ghefien hebben dat

anderen is ghebeurt : maer infonderheyt eenen Dief,

den wekken daerom de boeven , die met hem verkeer-

den , ghelijck een kleynhertighe ghelaeckt hadden.

Maer laethier de ghekerdentoelien ; of het niet

behoort , dat tot de onghevoelicke uytberftingh der

fweeren , gherefereert worden de haeftige doodingen;
vandewelcke Hippocratesfpreeckt, feggende : De
wekke dickwils , en hevigh , fonder openbaer oor-

faeck ontbonden worden ; fterven haeftighlick. lib. s.

aph. 41.

Het
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Het XVII. hoofd-ftuck.

Een Longe af-ghefneJcn,

Pleter Thonifz kreegh by de Stadt van den Briel

een groote wonde onder de flincker Tepel. Maar
.ilshyde fèlve om fijn dronckenfchap weynigh achtc,

ende dat hy niemants hulp verfochte : foo is daeghs

daer aen uyt de gapende wonde een groot deel vaa
de Long* uytgheborften , foo groot als drie Vingeren.

Welck fwaer ongheluck nochtans defen onbefuyf-

den menfch niet heeft ontroert ; dat hy acht op defe

wonde moefte nemen. Maer hy is niet-te-min onvoor-

iichtelickghenoegh naer Amfterdam gereyft ; 't welck

daer nvee dagh rcyfens van daen was.Noch bewinden-
de dat iiythangende deel van de Longhe met doecken,

noch doecken in de wonde fteeckende , voor en aleer

hy in ons Gaft-huys ghecureert wierde.

In welcke terftont gheordonneert is , dat het ver-

ftorven deel van de Longh , met een draet eerft vaft

ghebonden zijnde, met een fcheer afghefneden wierd.

De refterende L obus weder groevende in de wonde
fcifs. Welckes kanten foo vaft binnen veertien dagen
weder t'famen groeyden : foo datter nauwelicks eeni-

ghe verhinderingh bleef, behalven een kleynen hoeft-

alleeniick maer by tijden moeyelick. Dat deel in de
fchael gheleyt zijnde , hebben wy fien weghen om-
trent drie oneen. Voorwaer een groot ghewichte iti

een inghewant foo ydel en licht.

Men heeft tot noch to^ ghelooft , dathy niet konde
leven , de welcke in t midden van de Longe ghequetft

wort ; jae dat oock naulicx ghenefen konde worden
cenigbe
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eenighe wonde des felfs. Maer 't ghebruyck , weicke
de leflèn van alle meefters te boven gaet , leert hier

klaerlick dat men hier niet moet fufFen. Maer dat men
voorfichtelick 't voet-pad moet langhs loopen/t welck
ons de ouden voorgegaen hebben. Snyd af ( feyt Cel-

fus) al' t gene dat van de Lever, Milt,of 't buytenfte der
Longen ofhanght, lib. 5. cap. 26.

Maerwaeromde afghefnedea Longhe ghehouden
in een t'famen-groeyende wonde ? op dat uyt deghe-
fcheurde aderen van de weder-ghetrocken partye niet

te veel bloets en foude vloeyen nae 't feptum tranfver-

fum : ende 't felve in etter verandert zijnde , foo foude

daer uyt volghen d'ellendighe doot : de vvelcke Hip-
pocrates op fijn manier , dat is bedecktelick , te kennen
geeft in coacis praenotionibus , feggende : Hoe wel
'tbuytenfte deel vaneen wonde in de borft ghenefen
wort; ende het binnenfte niet; dat daer dan een perijc-

kel van verfweeringhe zy.

Maer yemant mocht vraghen , ofniet de kanten van
de wonde,de vvelcke 't buytenfte des Longs omvangen
hebben, niet openbaerlick en hebben belet de vrye

beweginge des lëlfs ? ende daerom verweckt hebben
een groote befwaerlickheyt des adenis ? waer op ick

antwoorde,dat de Longe in weynige Lichamen gehee-
lick vry is ; maer datfe ghemeenlick vaft fit aen defe of

geene ribbe.Ende dat daeromme nochtans d'adem-ha-

linge niet klaerlick gequetft worde; ten zy datfe alder-

wegens aengewaflchen fal zijn. Welck ongemack feer

dickwils gefien hebben onfe Theatra anatomica.

Maer defen menfch ( ghelijck de fnijdinge vertoont

heeft, de weicke hem 6 laren daer nae ghedaen is) was
de Longe maer aengewaflchen in de wonde felfsrwaer-

om hy geen ongemack daer ofgekregen heeft , als een
kleynen hoeft. Maer foo moeyelick met ; of hy heeft

ghekoil:
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ghekoft met de felve alder-weghens henen tefcheep
varen : ende oock gheduyrighlick in alle fmockel
herberghen verkeeren , als wefendeeen menfchvan
een feer onghebonden leven.

Het XVIII. hoofd.ftucL

Een ^onde des Herts.

T\ En vlijtighen aenmercker van alle uytkomften
*~^ Galenus ieyt aerdigh , Üb. 5. de loc. aif. cap. i. De
wonde des herten in eenic^he van de Ventriculen ver-

worght den menfche haedigh,

Infonderheyr, indien de ilincker ghequetft wordt.

Maerdienuvtghelefen man, ende onfe Teer bekende
Vrient NicólausMullerius, heeft ghefien dat met de
wonde van de rechter Ventricule een lijn leven duyr-

de , fonder fterven tot op den vijftienden dagh.

Het welck nochtans meer een mirakel als de waer-
beytfoudefchiinen, 'tenwaerhet openbaer ghetuy-
genifle beveftighde de Auctoriteyt van defen man we-
iènde oprecht : 't welck inghevoeght is in de Chirur-
gifchc wercken van Daniel Sennertius lib. 5. part.4.

cap. 5. Maer 't zal voor ons ghenoegh gheweeft zijn,

met de waerheyt voor den dagh te brengen een exem-
pel van een doot ghefteecken man , d'welcke twee da-
gen geleeft heeft, na een openbare wonde,welk gege-
ven was in 't hert,in't diaphragma,de mage en de lever.

Buyten Anthonis poort , zijn met ons ghegaen feer

veel Medicijns , om te bellen een doot Lichacm van
een menfcii

,
gheftorven zijnde van twee wonden ; de

een
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een gaende door de Lever ende de Mage in 't Septuni

Tranfverfum. Maer d'ander door de membranen Me-
diaftinse, en 't onwindfel desherts, in d'alderdiepfte

wegh-gangh van de rechter Ventricule. Met foo groo-
te menighte van uytgheftort bloet : dat hem van alle

kanten dit edelfte inghewant daer in dreef : 't welck
nochtans foo fterck is gheweeft ; dat het defen men-
fche fijn leven verlenght heeft tot aen 't eynde van den
tweeden dagh»

Het XIX. hoofd-ftuck.

Een iewegtn^ of kloppinge des herten

i)nn de milt,

DE kloppinge van 't hertjgelijkfe niet eene oorfeeck

kent , foo komtfe oock van de Moeder , of fout

van de Lever. De dampen van defe partyen turbercn

'thertfomwijlenfookrachtigh : Dat het, fijn kloppen-

de kracht vefweckt zijnde , alle dinghen aenvvent , om
uyt te jaghen de vuyligheden , die haer vyandelick zijn,

VVelckeweghen weder veelheyt der raflcher flagen,

van de Medicijns palpatio ghenoemt wort : van de

welcke hoe wel datter veel oorfaecken zijn ; foo komt

nochtans die, welcke de milt voortbrenght, aldermeeft

voort van een van te voren verbrande Melancholie:

welckes domp aenbrenght defe alder-hevighfte fieck-

te : ghelijck klaerlick leert een man met recht groot,

Viüor Trincavellius , lib. 6. partic. aff. cap. 12.

Adrianus Roeft , Admiraei ter Zee , \vierde van de
verharde
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verharde milt fulcken kouden vaddigheyt des flincke-

ren kaecks verweckt : dat de warmte met gheene re-

medien in de huyt kofte hcrbracht worden. Waer van
allenghskens 't hert befedt wierde ; ende van den
vuyien adem des quaden gals foo veel kloppinghen,

foo dat den fiecken ten laetften ghevallen is in een
doodlicke gangrsna.

Maer naulicx zijn de kloppinghen oyt aengheko-
men ; of hy kond* de felvighe drie daghen te vooren

voorfegghen , uyt fijn raeii en dun water , 't welck
op die tijdt ghelooft wiert. Niet anders als Hippocra-

t€s uyt het klaer cnde wit water het dringhend' perijc-

kel van ontiïnnigheyt : van weghen de Gal , ghelijck

Galenus uytleyt , om hoogh gheruckt zijnde , iib. 4.

aph. 72.

Het XX. hoofd-ftuck.

Gramfchap fcbaJelick voor Je

Kraem-Vrouwen,

ir\ E gramfchap welcke voor eenighe een korte ra-
•*^ fernije is ; die Imijt anderen in een vcrderflicke

paralyfe. Maer infonderheyt de Kraem-Vrouwen en
oude luyden ; uyt wekkers fwacke herflenen lichte-

lickde vochtigheytafdruypt : van de heete galle , de
naefte oorfaeck van de gramfchap , niet foo feer los

ghemaeckt zijnde , als voort-ghedreven zijnde in 't

beginfel des merchs van 't rughbeen. \Vt welckes ver-

hinderinghallede fenuen ontbonden worden > of ten

minftsü van een van beyde de fijdeii.

I Eea
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Een ontij delïcke gramfchap heeft deHuyfvrouvan
Solimah, terftont nae haer baringhe , ghefmetcn in een
paralyfevande flincker zijde. De welcke ten naeften

by overwonnen zijnde , foo quamfe terftont in d'ander

2ijde : Maer als die oock ghenefen was , foo heeft fy

nochtans niet weder-ghekreghen haer voorigheghe-

fontheyt : maer fy heeft daer nae alle den tijt haers

levens gheworftelt met onghefontheyt.

Maer aldermeeft , wanneer fy fwanger wiert ; op
welcke tijdt fy ghequelt wiert , niet alleenlijck van een
moeyelicke Anorexia van de maghe : maer van foo

cengrootevaft-houdende walginghder fpijfen , dat

fy t'eenemael op dien tijdt niet en at. Welck onghe-
bruycklick ghebreck , niet foo feer en heeft verteert,

maer grootelicks vermeerdert 't pituita van de maghe:

met daer uyt te verwecken een feer groote beluftheyt,

geheel ftrijdende tegen s de voorige onthoudinghe.

Met welcke perijckel de behoeftighe maghe fonder

ophouden gheprickelt zijnde , heeltfe feer begeerigh

gneweeft nae rauwe falaet ; ende Rijgfche botjes van

Sout en roock hard zijnde , welcke rouwe en onver-

douWelicke foorte van fpijfe, fy begeert heeft oock niet

minder onverfadelick , als datfe de felve gefondelick

verteert heeft : niet eenighe dagen , maergheheele

fes maenden.
Maer van defe fpijfe, eenweynigh daer nae, oock

infghelijcks walgende , heeft daer nae ftantvaftelick

van alle fpijfe afghehouden. Maer die welcke fy in

haer huys walgende ,uytfpoude, die ghenootfe gaerne

•by hare Vrienden : met de welcke fy daeromme goet

der maeckte. Maer als fy weder t'huys quam , foo

vielfe w«der terftont in de felfde ofhoudinghe van al-

lerhande fpijs.

JVelcke een tijt langh gheduyrende i iöo heeft haer

bloetj
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1

bloct , infonderheyt omtrent de Moeder flch onthou-

dende , nae fich ghetrocken fulcken fcherpen foutig-

heyt : datfe daer van in een onmatighe vloet der

menftrua ghevallen is , met een koortfe , rafernije,

^ruw , hickingh , ende andere affecten van 't verbranc

cn ontfteecken Lichaem. Waer van ten laetften ont-

ftaen zijn vervaerlicke befpringinghen van de vallende

(jeckte , lae feecker foobcfwaerlick : datfe daer korts

van gheftorven is.

Het XXI. hoofd-ftuck

Overgevmghe van de Melancholie,

WEI feyt Cornelius Celfus uyt Kippocrates. Ende
die gene wort verteert , in de welcke terftont in

een verfche fieckte , de melancholie fich van boven of
van onder vertoont. Welckes waerheyt van dien feec-

keren uytfpraeck niet vertoont alderhande uytvver-

pinghe van 't melancholifchs fap -. ghelijck dat fom-
wijlen in'tghebruyckis. Maeraldermeeft die melan-
cholie : welcke voort-ghebraght wort vande Atonia
des milts , of onghetempertheyt des maeghs , of
'tinghewantontfteecken oF verftorven zijnde. Want
de welcke van de ontbonden treckingh des milts komt,
voorfeyt een langhfamen doot , ghelijck die van een
ontfteecken inghewant , een korten doot.

Een Brabantfchen Goutfmit lang gequelt zijnde van
benauthey t des ingewants,een verftoppinge van't pan-
creas , van een harde milt , ende ten laetften van een
ongetemperde hitte van de melancholie, is ten laetften

I 2 aenghe-
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aenghekomen fulcken gheweldighen afgangh , van
onder en boven , van de felve gal , foo dat hy de
krachten daer van wegh ghefmeten zijnde, ghedron-
ghen wierde voor de tweede maent te fterven.

Wantdefe gal vloeyde door beyde de weghen foo

overvloedelick , foo dat wy ons aen d'eene zijde ver-

wonderden over de groote menighte. Van d'andere

zijde de krachten , die fulcken loop konden weder-
ftaen. Want defe uytwerpinghen waren bykants fon-

dereenigh ophouden; ende foo fwart : datfe fwart

l)loet of flijck ghelijck waren. De welcke alfle malkan-

der gheduerigh voortftieten , ghelijck den eenen gol-

ve den anderen : foo is defen fiecken ten laetften met
blijfchap uyt 't leven ghefcheyden.

Het XXII. hoofd-ftuck.

Een üvergevmgh van ï8 Maenden,

TT En Houwbare Maeght heeft , om ghelijcke foute
•'-' van de milt , over-ghegeven over de lo maenden;
niet alleenlick fwart, maer oock alderhande koft. Maer
nochtans fonder openbare fchade der krachten. De
oorfaecke van welck dingh is , fonder tv/ijfFel , ghe-

weeft , datter daghelicks noch eenighen Chylus in de
maghe is ghebleven : welcke daer nae in bloet , en

voedlick fap verkeert zijnde ; foo worden de krachten

des lichaems foo verre onderhouden ; datfe lbo lan-

ghe hebben konnen verdraghen defe gheduyrighe

Qver-gevinghe.

Welck, raetfdklaerlicli vaftghemaecLt hebben foo
de
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de ghemaeckte excrementa , wefende de ware over-

blijtlels van den opghehouden Chylus ; als oock de
Chylofe overgevinghen ; welcke voor de 18 maent
ghcheelick verteert heeft al wat 't Lichaem overigh

wasvan'teerftevoedfel. Want ghelijck de kruyden

uytgheroeyt worden alile van de wortel afghefneden

worden : foo vergaet een menfch , als de maghe haer

bekomfte niet krijght.

Het welck voorwaer feer klaerlick ghebleecken is

1 defe Maeght : welckes Lichaem van lijn voedtfel

verfteecken zijnde , foo hebben wy ghefien datfe t'ee-

nemael ghevallen is in een gheduyrighe koortfe j val-

lende fieckte , aphonia , uytgheftorte menftrua , ende
.00 veel andere ende hevighc ontroerniilèn des ghe-

•ntheyts : foo dat den alderfterckften kamp-vech-
t-vji- hem daer niettegens foude hebben konncn fetten.

Het XXIII. hoofd-ftuck.

Overgevingh van gheronnen pïtidta,

"C En longhman van 18 laren langh gheklaeght heb-^ bende overgroote pijn in fijn maghe , heeft ten

laetften uytghebraeckt een feer groot ftuck van ghe-
ronnen pituita : langh 4, en breet 2 vingers , van
binnen vit zijnde als verfche knfe ; maer van buyten
befet met een dun omwindfel. Welck ftuck uyt-ghe-
fmeten zijnde , is hy terftont tot fich felven ghekomen,
niet alleen vry zijnde van pijn , maer terftont weder
graegh tot de fpijs : vande welcke hy tot noch toe

ten hooghften af-ghewalght hadde.

I 3 Dierghe-
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Dierghelijcke mailen hebick nudrie-maeluytghe-

worpen ghefien ; ende hoe wel ick ghelooft hadde, dat

defe t'famen-ftapeling van kaes ofte veel melck te eten

fijnen oorfpronck nam : foohebbenfe nochtans al-te-

mkel voor de waerheyt verklaert , datfe van beyde de
fpijfen even feer een afkeer hadden. Ende daerom fal

't nootfaeckelick zijn , de oorfaecke des felfs te ftel-

len een taey en hjmachtigh pituita , allengskens in de
maghe gheronnen zijnde. Welck indien men wil wegh
nemen , foo moet men ghebruycken Oxymeli Scylliti-

cum ; of water ghediftilleert van Centaurus minor,

de welcke nu tot verrottingh ghebraght is. Met welck

fap niet alleen wort ghebroken ; maer krachtigh wort
uytghedreven , alwat demaghemoeyelickis.

Het XXIV. hoofd-ftuck.

Een ftpange're Vrou^' etenJe

1400 Haringhen»

E En Vrouw van Deventer fwangher zijnde , wier-

de foo ontfteecken met luft tot Pekel-haringh , dat

zijder 1400 ghegeten heeft , eer fy baerde. Maer
nochtans fonder fchade van de mage, ofbeletfel van de

ghefontheyt. Maer nochtans is fy tweemael fchade-

lickgheweeft» teghens haer felven , ende'tkint. Te-

ghens haer felven , om dat fy niet heeft konnen tem-

men defe onmanierlicke begeerte tot defe foute vifch.

Maer teghen \ kint , om datfe 't felve tot een flaef van

haer begeerte ghemaeckt heeft, jae foo vaftaen defe

llavernije verbonden; dat het felve, doe 't noch niet

fpreecken
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fpreecken en konde , nochtans de haringen ghe-eyfcht

heeft met een gheichrey : aen de welcke de Moeder,
haer felvea te veel toegevende , fich foo onghebonden
over-ghelevert hadde.

Defen Vis wort by ons raeu ghegeten ofghebraden.
Indien men 't raeu magh noemen 't gene van 't Soutbe-
hoorlick ghekoockt is. Want 't is met een Wet by ons
verboden : dat niemant ^^{^ ghefouten Vis veyl en
houdt voor den tienden dagh nae de foutinghe : want
anders wortle onbcquaem gelooft te zijn tot het eten.

Maer defen tijt over zijnde , wortfe gheoordeelt ghe-

Ibnt te zijn ; om datfe nu van 't Sout verkreghcn heeft

foo de veranderingh van couleur , als de rijpheyt van
de fmaeck , de welck vereyfcht de ghemeene cenfure.

'

Ende voorwaer, indien men wil de natuur der Ha-
ringhen naerder infien , men fal fien dat de felfde wel
dorft aenbrenghen , maer nimmermeer raeuwigheyt,

ten zy datmenfe overtoUigh eet. Want behoorlick

ghefouten zijnde , ende te pas ghegeten , en fchaden

loo feer niet , dat fy ten hooghften vorderlick zijn voor
een achter overlegghcnde maghe , met te helpen de
coQie , ende af te wiflchen dcpituita , den ftoel-gangh

te verwecken , ende den menfche w«der een nieu-

wen appetijt te maecken.

Ende daerom fegghen onfe Lantfluyden niet te ver-

geefs , dat ghelijck den nevel van de Son ; foo oock de
fieckten van de haringhen verftroyt werden. lae dat

meer is , dat den Ougft der Medicijns nimmermeer
fchraelder is dan tegens den aenkomft van defelve.

Van waer miflchien noch de oude manier onderhou-
den wort , dat men defen laerlickfchen ghefontmaker
nietfo feer metuytgeftreckte armen wellekom en hiet,

als met groene kranflen , de welcke in alle ftraten uyt-

gehangen worden, daer hy gegeten wort,ofte koop is.

I4 Het
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Het XXV. hoofd.ftuck.

Een /leen in dArterie.

HEt is feecker dat de fteen alder-weghens in een
menfche ghevonden wort. Hippocrates heeft

hem uyt de Moeder fien berften. Galcnus uyt de
Longh. Hollerius uyt 't hoofd : Trincavellius uyt 't in-

ghewant. Ghelijck anderen uyt de milte , ende de blafe

der gallen , foo wy oock uyt de tonge, ende de glaudu-
len van den hals. Maerick heb tot noch toeniemant
bevonden , die een fteen in d'Arterie bevonden heeft:

ende daerom dunckt my wel de pijne waert te zijn,

dat ick dat exempel , ghelijck als onghehoort, macr
nochtans waerachtigh , in dit vverck fal inghevoeght
hebben.

loannesArminius, een dienaer van een Apotheker,
om fijn onghefontheyt , van een kindt af meer met
Medicijnen opghevolt , als gheholpen zijnde ; is ten
laetften ghckomen in fulcken kloppingh des herts,

ende ongheruften ghewek van 't ghedreven inghe-
want , dat de flaghen fomwijlen onderfcheydelick
ghehoort wierden voor de deure van de kamer, daer
hydiertijdtinlieckiagh. ,

Tot de welcke toe-gheflaghen zijn een dicke be-
fwijminghe : een benautheyt van 'tinghewant, een
befwaerlickheyt desadems; een ophoudenden Pols.

't Water dan geel, dan fwart, ofmet fnot of met fantjes

doorgoten.Maer de fiecktelich verder verfpreydende,
fooishy oock ghevallen in een onluft desmaeghstot
eten ; met een dicke fpouwinghe , met een harde

tevereninghefpannennierbedde j ghefwollen voe-

tenj
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C^taJuS artsrue aartje

^fkirn.

Calcvms ureteriTti obfiruens in

a.a.a.ii. c^utcalcuIij^ottiieratLs

extra, artcriam

A /. coUttnuL dwt/a, arteriA. cinctuiti

dll.^pars arUria inctufa.

e. apex caI::iJi

calailv
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ten ; ende foogroote overvloedigheyt van ^ater : dat

het nootfaeckelick gheweeft is dat hy ftorf.

Om wekkers toevallen wil , als'tdoode Lichaem
gheopent wierde, foo zijnder oockby gheweeft,behai-

ven de refte,Augerius Cliitius een vermaert Botanicus:

enluftusCopyrius, diertijt een Medicijn, maerdaer
nae een Priefter. 't Omentum was verrot en bebloet

:

tnaer de Lever groot , ende met veel pituita vervult.

Maer d'andere mghewanten foo kleyn ; dat de milt

naulicxeen halve hant groot was ; de mage naulicx foo

groot als 't Inteftinum Jejunum : ende gallen blafe,

nauwelicx als een Vinger-lidt.

De water-blafe was feer gherompelt , ende van we-
ghen de ghedrooghde hitte, gheheel fwart. Maer in 't

pancreas alle dinghen hardt , maer in de Longhe alles

dor en befmet : 't hert daer en teghens groot en wijt,

maer fonder pericardium , en Ibnder geene of d'alder-

minfte voetftap des felfs. De inghcwanten fwommen
in 't water , ghelijck de Longhein de gal.

In de rechter niere faten veel fteenkens ; eenfdeels

root , eenfdeels fwart : onder de welcke een grooter

als de refte , flopte gheheelick 't beginfel van d'uretre.

Maer dicht by de flincker niere is ons te voorfchijn ge-

komen , de onghehoorde foorte van een fteen : welcke
van de plaetfe daerfe in fat , is gheoorloft gheweeft te

noemen arterialis.

Want fy fat vaft in de tack van d'arteria aorta , de
welcke ftreckt nae deglandula Euftachy , in de flincker

niere ghefet. Want het hooft des felfs (foo noemen wy
de ronde uytwafch : de welcke met d'engen hals niet

qualick en ghelijckt 't hoofd van een kaeljongh Duyf-

ken) hadaenftuckenghebrokende tunijke van d'ar-

terie : 't refterendeLijHchuylende inde verwijde fiftu-

le des felfs. Maerioo dat de kamen geenfinsgaepten

van
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Yan de wonde, maer wierden fooengh t'famen-ghe-

trocken om den hals des felfs ; datter nauwelicx een
droppel bloets uyt vloeyen kond.

Maer dit uytfteeckende deel , welck wy 't hooft

noemen » ghelijck het harder gheweeft is als'treftc-

rende Lichaem des fteens , foo heeft het oock weynigh
verfchilt van eenkeye. Maer'tghenedat ind'arterie

fchool was fachter , van buyten wel om de ghebrande
mengingh van't melancolifch fap , fwart zijnde ; van
binnen wit, ende ghelijck gheronnen pituita. Maer
de couleur van 't hooft is gheweeft uyt den geele«i

afchgraeu : ghelijck den Lapis Be^oar , die uyt Weft-
Indien komt. Want de gheheele fteen gheleeck op een
draeteenonghepluymdVogelken : maer in defcliael

gheleyt zijnde , woegh hy twee draghmen.

Het XXVI. hoofd-ftuck.

De filerkem van de Lever gequetft,

/^ Ornelius Celfus heeft ghelooft dat hy niet kondc
^^ ghenefen,den wekken de deure van de Lever ge-
quetft was ; ende dat hy oock nauwelicx tot ghefont-

heyt konde komen , de welcke het dicke des felfden

inghwants ghewont wort : Maer dat de wonde minder
doodlick was als 't gheweer niet ghekomen was tot de
groote aderen. Want uyt de kleyne wort wel minder
bloets uytgegoten : maer hoe wel nochtans langfamer,

foo doot nochtans de wonde der felver den menfche.

Want daer vloeyt lichtelick uyt een afgaend deel

meer bloets , ende de warmte wort meer verftroyt,

noot/aec-
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Bootfaeckelick voor de Lever zijnde , als de warme
vvinckel van 't bloet kan verdraghen fonder openbaer
onghemack. Ende daerom en is 't voor niet met , dat

Galenus ( anders een naerftigh onderfoecker ) op geen
plaetfen verfeeckert , dat een afghefneden fibra van
de Lever ghenefen is. 't En fy by avontuer in d'uyt-

iegginghe in aph. 18. lib. 6. Maer hy verhaelt daer al-

leenlick de aenmerckinghen van anderen , de welcke
hy niet voor gheloofwaerdigh en houdt.

Een onvert&eghden Diefleyer,fullende eenen ftou-

ten dief de boeyen aendoen , is gheflaghen met feec-

ker ghcweer in de benedenfte fibre van de Lever.

Welckes uytdruypende bloet in etter verkeert zijnde,

lieeft: hem ghefmeten in een langhlaem koortsjen , als

oock foo grooten verflenfingh des Lichaems : dat hy
voor den veertighften dagh gheftorven is.

Welckes doot Lichaem door bevel van de Schout
daer nae gheopent zijnde , hebben wy onder de ghe-
quetfte fibra ghevonden feer veel fterck ruyckende et-

ters vergadert. Wt welckes ftanck fonder twijfFel de
koortfe ontllaen is , welck hem fonder twijfFel verteert

heeft. Ghelijckerwijs als de ghene , welcke de langh^

fame Teeringh onder de voet brenght.

Het
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*

Etter van Je Lever door den mont en^

de den /}oel-gangh.

'TJ En longhman eerft een wijf ghetrouwt hebbende,
•-' heeft groote pijn ghehadt uyt d'ontfteecken Le-
ver : maer niet wetende dat dit quaet een raflchc af-

treckinghe desbloetsvan noodewas , heeft de felve

foo langhe opghefchorft , tot dat d'inflaramatie in et^

ter verkeert wiert : 't welck hy eerft wel uyt ghewor-
pen heeft door den ftoel-gangh : maer teghen 't eynd
van de fieckte even vaerdigh door de mont.

• Van de welcke, hoewel dekonft haer befte dede
om met alle vlijt af te weeren defe vuyle onfuyver--

teyt , heeftfe nochtans verlooren arbeyt ghedaen;
noch heeft den fiecken konnen verfeeckeren van 't pe-

rijckel , 't welck hem niet langh daer nae ellendelick

t'onder-ghebraght heeft. Maer yemant mocht vra-

gen door wat wegh is 't gekomen van 't ingewant nae
de mont ? ilTet niet door de Vena cava ? wiens uytghe-
ftreckte fcheuten , ghelijck fy de vuyligheyt des Le-
vers de inghewanten mede deelen : foo is 't wacr-
fchijnelick dat de felfde 't etter des felfdcn ingewants
over-ghebraght hebben in de Longhen : ende door
de felfde in de mont felfs : wefende van de voorfich--

tighe natuer verordineert tot een beter ghebruyck.

Sie Galenus lib. 6. loc. afF. cap. 4.

Het
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Het XXVIII. hoofd.ftuck.

Eenjlaende Milt. -

DAer en is niet kennelicker in Je gheneeskonft,

als dat de milt fomwijlen flaet : of liever de be-

weeghde Arterien des felfs. Maer dat het felve inghe-

vvant der Ribben foo krachtigh flaet : dat het gheluyt

van de dinghen die gheflaghen worden van verre ghe-
hoort wort , dat is feecker nieu,ende miflchien tot noclr
toe onghehoort.

Nicolaus Faber , een gaeu man , maer van de melan-

cholie dickwils gequelt zijnde , heeft al-te-met de ver-

harde milt fulcken krachtighen ghewelt op de om-
ftaende Ribben ghedaen : foo dat hy van weghen de
dringende aenftotinghe niet alleenlick groote pijn had-
de, maer dat oock de gene die verre van hem afwa-
ren befcheydelick 't gheluyt der flaghen hoorde:
Ende oock fooonderfcheydelick,datfe dickwils elcken

flagh ghetelt hebben : ende met haer handt daer te-

ghens ghehouden zijnde , ghevoelt hebben alle de
flaghen van de flaende milt.

Dervvelckergaende en komende gheluyt lek oock
ghedenck dat ick met Henrick Sael , een Medicijn van

Utrecht , befcheydelick ghenoegh ghehoort hebbe,

hoe wel wy over de 30 voeten van hem afghegaen

waren. Maer nae dat de melancholie minder of meer-

der overvloeyde ; Daernae wierde dehevigheyt de-

fer flaghen oock groot of kleyn. Soo dat het Lichaem
behoorlick ghe-ëvacueert zijnde , fomwijlen defe fla-

ghen gheheelick ophielden. Maer als 't weder onfuy-

ver was , foo zijnfe infgelijcx weder foo verre ghewaf-

ichen,
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chen , dat hy dickwils gedwongen \^'icrde hulp van de
Medicijnen te verfoecken , eer hy verlof mochte wor-

den van dit quaet, 't welck anders on ver\\inlick was.

In welckes nature ickoock gaerne ghelbcht foude

hebben , 't en waer dat de Weduwe 't Lichaem van den
overleden geweygert hadde •. dwingende waer henen
defcherpfinnigheyt des ocghs niet kond' komen , dac

daer ten minften de Icherpfinnigheyt des verftants

docr quara. So zijn dan oock defe llagen verweckt ge-

weeft foo van debewegingh van de melancholie: als

oock vanden geeft belloten in 't bloet der arterien.

Welcke twee dingen fo veel krachts verkregen hebben
om de verboden doorblafinghe ; ende de toetreckendc

verftoppinghe der arterien des milts; dat fy niet alleen-

lick kenden oplichten , maerghemackelickghenoegh
beweghen het fware en verharde Lichaem van de milt.

Want de vereenighde kracht kan veel. Tot een

voorbeeld zijn den Donder , 't Canon , Caftanienin't

vuyr geleyt. In de welcke klaerder als den daghblijckt»

wat de inghelloten geeft te weghe kan brenghen. En-
de wat kracht de materie van de warmte dun ghe-

maeckt zijnde, voorbrenght. Want de warmte maeckt
debewegingh; ende defelfde is fooveel krachtiger,

hoe de felt-de nauwer bedwonghen wort. Ghelijck

men dat Hen kan in eenVlamme , de welcke om de
warmte gheduyrigh beweeghtwort. Noch oock niet

minder in fiedend' nat , 't welck erghens naeu inghe-

floten is : van welckes bewegingh klaerlick de pot ghe-
fchutwort, in welcke het ghefoden wort.

Maer ghelijck het de warmte aengaet,foo te verdun-

nen de materie daerfe in werckt ; datfe vereyfcht een
ruymer plaets, 't en zy datfe belet wort. So verwijt den
geeft alle dinghen in ons , ten zy dat de dichtigheyt des

omgeftelden Lichaems daer tegen s geftaen fal hebben.

Van
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Van de weické de geeft te rugge ghedreven zijnde,

als fy haer niet wijder verfpreyt : fpringht weder noot-
faeckelick te rugghe ( ghelijck men fien kan in een op-
ghehouden vlamme ) ende verweckende de wegh en
weder beweginghe , foo flaet hy met de krachtighe

wederom loop al'tghenedat pooght te verhinderen
de natuerlicke uytfpreydinghe des lelfs. Met foodani-

ghcn foorte van bewegingh is 'tghelooflick dat be-
wceght is gheweeft de milt van defe fiecken : Een
inghewant anders in den menfche van fijn eyghen na-
ture onbeweeghlick en gheruft.

Maer van waer komt die gaende en komende ordre

der flaghen ? niet van de bewegingh des Herts ? welc-
kes fuftole en diaftole ghelijckfe voor 't-gheheele Lic-

haem ; foo wordenfe oock mede ghedeelt , infonder-

heyt aen die Arterien : de welcke om de milt foo veel

zijn : dat Adrianus Spiegelius , voorfeecker een naér-

ftigh Anatomicus , niet te vergeefs ghefeyt heeft, dat

daer 4 mael meer Arterien , als Aderen zijn. Fabric.

human. lib. 8.cap. 13.

Maer wat heeft 't gheluyt voort-ghebraght ? niet

de harde rfamen-fettinghe van de milt ? want dat hart

is ftelt fich daer teghen. Twee fachte dinghen als twee
fpongien , en geven gheen gheluyt. Indien dan de
milt foo luydende is gheweeft , foo is dan lijn buytenfte

fuperficies nootfaeckelick verhart gheweeft : ende
door des felfs dichtigheyt heeftfe de geeft engh be-

dwonghen : ende door de wegh en weder gaende

bewegingh des felfs , is fonder twijfFel opghelicnt ghe-

weeft , ende teghens de Ribben gheftoten den cartila-

gineufen ommegangh van de milt. Verweckende door
defc aendrijvinghe dat gheluyt , welck , nevens my,
leer veel menfchen ghehoort hebben.

Hoe wel 'tgeenfinsis gheoorloft gheweeft hier te

fien
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(len of 't buytenfte van defe mik hardt was : Soo heb-

ben wy nochtans , niet langh daer nae , 't lelve in een
Eunuchus ghefien , befet zijnde met foo dichte en har-

de cartilago. Soo dat 't daer van konde ghenomea
worden ghelijck een Ibmmighe dicke fchorfle. Sooda-

nighen gheftaltemflè van een cartilagineufen milt heeft

ons oock afghemaelt den doortrapten man > Realdus

Columbus hb. 15.

Het XXIX. hoofd-ftuck.

Een mik van malkander ^efcheurt.

SOo onfeecker als het ware ghcbruyck vandemilc
is voor de Medicijns , foo feecker is haer-luyden

*tperijckel van de ghevvonde milt : Infonderheyt als

de fteeck doorgaet nae de groote arterien. Maer wie
heeft oyt gheiien dat dat lacht inghewant des milts

midden van malkander gheklooft wiert van een flagh

van buyten komende ? HieronimusabAquapendente
(chijnt feeckerlick oock ibo yetwes befchreven te heb-
ben,van een leecker Empyricus flaende met iijn hamer
foo gheweldigh op de fcyrrhus van een verharde miltj

dat de felfde ghefpleten is , ende den gheilagenen
fiecken de geeft gaF. lib. operat. chirurg, cap. 52.

Maer Aquapendens fpreeckt van een verharde milt:

dewijle onle exemplen voor den dagh fullen brenghen
milten de vvelcke facht zijn. Want foo veel kranker als

't hard is, dan 't facht: foo veel feldender fal'toock

wefen aen te mereken een klove in een fachte milt,

dan 1 k een harde.

K Onder
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Onder 't fpelen der kinderen,foo wierde een longen

van 14 laren gheflaghen met een wandel-houtjen te-

ghens de plaetfe des milts ; met groote pijn , ende foo

dicken onmacht; dat hy daeghs daer nae gheftorven

is , hoe wel datter van buyten geen wonde konde ge-

ficn worden. Welckoock nietghehadt en heeft: dien

Wever , de welcke van dierghelijcken flagh onver-

Wacht dootghefien heeft Oudekerck, een dorp 1000
treden van Amfteldam ghelegen.

Want wy hebben in de doode Lichamen van alle

beyde ghefien een milte, ghelijckfe facht wasj foo oock

'

inde ghebuldepartije onghequetft, alwaer nochtans

den flagh ghekomen was; ghelijckfe daer-en-teghen in

de holle partije gheklooft was ; of liever met een wijde

Ipletefooghefcheurt; dat daer lichtelick twee Vinge-
ren in fouden konnen verborghen worden. Veele ver-

^vonderden haer fich daer over, waerom datfe ghefple-

ten was ende niet eer voor de flagh gheweken was,

dewijle 't felve inghewant facht en hangende is. Maer
wat foude niet qaetfen defe doorgaende kracht des

ftocks ? jae wat foude teghenfl:aea dit verderflickghe-

welt? 'twelckdeflaende hantfoo krachtlick aenghe-

dreven heeft ? foo dat niet de locht felfs de fubite/

kracht daer van onbefchadight foude konnen verdra-

ghen hebben.

Het
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Het XXX: hoofd-ftuck.

Een groote milt,

DE Ouden hebben een groote milt ghemeenlick
toegefchreven een ftinckende mont, verrot tand-

vleys, een uytbarllingh van bloet, ende iueeren aen de

beenen. Ende daeromme hebben eenighe gheloottdac

,

door defen naèm altijdt betekent wierd of de ftomacax

vanPhnius, oFonfeScorbutus. Maer fy maken quaec

onderfcheyt tuflchen een Heckte van een vermeerder-

de grootheyt , en een fweer ; of een partije van verrot-

heyt gheinfecteert zijnde.

Want de milt heeft 't ghebreck van alle beyde.

Maer de teeckenen van d'ouden verhaelt, geven meer
te kennen de verrotheyt , als een vermeerderde groot-

heyt. Want als de melancholie omtrent de milt ver-

rot , foo wort de mont nier alleen gheinfecleert .- maer
daer kom.en oock gheborften aderen , de welcke foo

feer ds beenen quetfen ; foo dat my ghedenckt dat iel:

in een oudt Vv ijf ghefien hebbe van defe verrotte me-
lancholie, overde2of\veeren, foo diep in de beenen

ghedFLickt , ghelijck offe van een gloeyendyfer daer

in ghebrant waren.

Eenkintvaneen Predicant opeen Dorp , qualick

van de Minne-moeder ghevoed zijnde , ende in plaets

vanmelck, met fwaerder fpijfe onderhouden, dan als

die tedere ouderdom mocht verdraghen, heeft daer

van vergadert feer veel taey en lijmachtigh lap-'twelck

foo feer volde de enghe aderen van 't mefenterium,

van 't pancreas , ende de milt : foo dat daer van

dat inghewant feer fwellend-: j iiiet alleen heeft

K 2 uytghe-
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uytghefpannen 't Nierbed ende de Lendenen ! maef
heeft oock 'tgeheele Lichaem uytgemergelt : ghelijck

een feecker roofachtigh Fifcael , die al te rijck gewor-
den is van altegrüoteinmaninghen derfchattinghen.

Maer de verftoppinge wegh genomen zijnde , ende
de menightevan'tovervloedigh Tap vermindert zijn-

de , is dit uytgeftreckt inghewant foo openbaer ver-

kleynt , dat 't klaerder als de Son gefchenen heeft , dat

't ghefwel niet foo feer gheweeft is van een quade ma-
kinghe als van 't overvloedigh voedfel. Welcke daer-

omme ontrocken zijnde , wierde 't kint weder gevoed.
Noch daer en zijn ondertuflchen nimmermeer weder
verfchenen dieteeckenen,de welcke Hippocrates toe-

ghefchreven heeft een groote milt ,lib. 2. prsedid.

Het XXXÏ. hoofd-ftuck.

B/oet doorjlaende door de hiiyd.

Tp En verfachtend' ceratum gheappliceert zijnde aen
•*-' een oude maeght, maer gheheel raelancholifch, om
de verharde milt , heeft foo veel bloets uytghelockt

door de kleyne gaetjens van de huyt : foo dattet noot-

fakelick is gheweeft met een gheleerden man Arnoldus

Tholingius 't ghewelt des felfs met aller ernft te be-

dwinghen ; foo door dinghen welcke de hitte van de
melancholie uytbluiTchen , als oock die de huyt dick

maecken. Door welcke middelen 't en ware dat 't loo-

pende bloet tijdelick waer in 't ghemoet ghegaen ghe-
weeft : fy foude feecker gheftorven hebben : want fy

was nu aireede by na verteert vaneen cajrcinoma, de
welcke hare mammen verfwoer.

Het
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Het XXXII. hoofd-ftuck.

Steatcma van V Mefenterium.

pj Et water dattufTchen vel en vleys is , fchrijven de
'• -*• Medici eerftlick de Lever wel toe : maer daer nae

niet minder oock die partijen , vandc welcke foofeer

ghequetft wort de edele winckel des bloets -. foo datfe

in plaetfe van 't voedende f^p , niets voortbrenght als

onnoodigh en onproffijtelick ferum. Welcke Irnette

hem voorvvaer principalijck aenbrenghen de Longhe,
de milte, het mefenterium de Moeder,de ballekens der

Vrouwen , ende andere inghewanden , infonderheyt

met fweeren gheinfefteert zijnde.

Maer op dat ick andere dinghen nu ftilfwijghe , foo

ghedenckt my dat ick defe fieckte nu vijfmael gheficn

hebbe , van een fweer van 't mefenterium alleen.

Maer'tghebeurt fomwijlen oock van de fteacomade^

felfden partije fonder fweer,alleen uyt d'uytfteeckingh

van d'overvloedigh waflende glandulen ; ghemeenlick
met water ; maer fomwijlen oock , hoe wel felden,

fonder 't zelve.

De Soonvan Calandrijnis 't Kierbed in twee laren

foo groot gheworden , foo dat men vaftelick gheloof-

de dat hy 't water tulTchen vel en vleys hadde. Maer
't doot Lichaem daer nae gheopent zijnde , foo is dacr

nochtans niet nats ghevonden ; maer alleenlick een
feer groote fteatoma : welcke uyt de glandulen van

't mefenterium uytwaflende , foo groot was geworden,
dat het in de fchael gheleyt zijnde , ghewoghen heeft

over de achtien ponden.

De Lever , milt ende mage waren ondertuflchen ge-

K 5 heel
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heel en ongequetd : "Maer 't pancreas was vet en fwaer.

En een van beyde de zijden van fijn Niere berooft,

wekkers plaetfe als 't mefenterium bediende ; foo is

daer foo veel nats uytghelopen -. foodatdeglandulen,

meer als al te veel fwellende van 't ovcrloopende fe-

rum,tenlaetfl:en den gheheelenbuyck hebben vervult;

fnaerfonder eenigeteeckenenvan vergadert water.

Het XXXIII. hoofd-ftuck.

Steatoma ?nct een fuseer ende water.

SOodanighen gheftaltenilTe heeft ons oockbykants

vertoont 'tKierbedue van een feeckere maeght,
uytgiieflreckt zijnde met twee ghefwellen. De welc-
l^e de onervaren en onwetende Vroe-Vrouwen toe-

fchrijvende de Moeder : hebben d'onfchuldige maeght
van oneerbaerheyt befchuldight ; ghelovende datfe

fwanger gingh van twee kinderen. Maer defe lafterin-

ghe heeft te niet ghedaen de rnijdinghe,welck nae haer
doot ghefchiede.

Want de felve en heeft noch vrucht , noch twee-
linghen in den buyck ghevonden : maer alleenlick in 't

mefenterium twee fteatomata : waer van d'een onver^
rot was, maer d'ander foobedorven van etter,foo datfe

niet alleenlick heeft uytghegotcn foo veel etters en
waters in de ledigheyt van 't Nierbedde;maer had daer
behalven foo feer uytghegeten den gront van de Moe-
der , datfe geen vrucht kond' ontfanghen.

Het
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Het XXXIV. hocfd.ftiick.

De waterfucht van de llaefkem van V

Mefenterium.

MAer welck water de Steatomata van 'tmefente-

rmm de voorgaende fiecken hebben aenghe-

braght : dat felfde hebben aen de navolgende Vrouw
ontallicke waterighe puftulen van de felfde partije

verweckt. De welcke hoe wel fy fraey befchreven zijn

vandenverftandighen man AretaeusCappadüx , foo

bekent hy nochtans vryelick , dat hy met en weet de
rechte oorfpronck of oorfaeck der felvcr. lib. 2. defig*

duit. morb. cap. i.

Een Dochter van een vermaert Apotheker , geopent
2ijnde nae haer doot , om 't water dat tuflchen vel en
vley s is , heeft vertoont in haer mefenterium een groot

ghefwel , wegende 20 ponden , wefende van buyten
welbedeckt met een membranifch omwintfel : maer
van binnen vol van blaeskens , uytgheftreckt zijnde

van klaer water.

Want dit groote dingh is foo langfaem gewaflchen,

dat het fufpiciegaf van f\vangerheyt,maer den tijt van

baringhe voorby zijnde , foo heeftfe drie volle laren

daer nae gheworftelt met de ellendighe ipecie van

waterfucht : foo datfe nauwelicx vryelick haer adem
heeft konnen halen ; of om dbvervloedigheyt van
't water ; ofom de Lever , zijnde niet alleen fcbadelick

voor het dia^hragma ; raaer oock daer vaft aenghe-

waflchen.

In defe vaft -houdende fieckte heeft Francifcus

Vicquius , feer ervaren 2;;jnde in de Medicijnen , om
K 4 fijn
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fijn Innghe reyfcn en langhe ftudicn , met my feer veel

middelen aengewend. Maer gelijck een Stuyrman niet

en kan te boven komen alle tempeeften : foo oock den
Medicijn geen onghcneefelicke fieckte.

Onder weicks ghetal een feeckerman, nietfonder

redenen , oock ghebraght heeft dit water tuflchen vel

en vleys fittende , waer wy van fpreken. Want alfler

eenighe water-blaesjens gebroken zijn , foo blijvender

nochtans fecr veel ongheqnetft. Al waer 't dat men de

feh^e met een mes door den buyck ftekende y aen ftuc-

kcn brack ; foo fchuylender nochtans anderen , de
welcke gheduyrigh fullen voeden de altijt-duyrende

en verwerde oorfaeck van de waterfucht.

Het XXXV. hoofd-ftuck.

Een Tympamtes met een Afc'ites,

^\ Ls een kort ademen met 't water uytftreckten
•^ 't Nierbedde van Matheus Antonius ; 't welck van

de Griecken -nfAnruvmq ghenoemt wordt. Soo heeft

hy fijn belt ghedacn oin die onghetempertheyt , of

die fwackheyt , de welcke wort ghefuftineert de oor-

faeck van 't quaette zijn , met remedien van loock te

verbeteren. Maer hy heeft daer mede foo feer de ver-

ftopte milt ontfteecken , als oock de melancholie ( daer

hy van overvloeyde) van felfs ghenoegh ghefwollen

zijnde : dat door de gheopende aderen des maeghs
en milts , hem van boven en van onder 't bloet foo dick

«ytgheborften is : dat hy met der haeft aen kant foiide

gheraeckt hebben : \ en ware geweeft , dat 't ghewelt

des
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des felfs terftont gheftut hadden , foo 't bloet tijdelick

ofghetapc zijnde , alsoock'tpulviscorallorum , ende
andere dickmakende dinghen haeftelickin den dranck
ghedaen zünde.

Met de hulp van welcke dinghen hy wel heeft ver-

wonnen dat onweder,'t welk onvoorfiens van de knof-
loock verweckt was : maergeenfinsdehvackhevtdes
inghewants : ick laet ftaen de geeft of 't water , daer de
tympanites altijt mede ghequelt is. Maer tLichaem
nae lijh doot gheopent zijnde , hebben wy klaerlick

ghefien , hoe onbedachtelick dat de warerfuchtighc

dickwils knofloock , of andere ftercke Wijnen ghege-
ven worden. Want de milt was ghefwollen : de ver-

brande Lever was verdort : d'inghewanden waren ge-
morrificeert ; de Nier verrot ; ende in den buyck wa-
ren over de 30 ponden waters.

My ghedenckt noch dat ick eertijts oock in ghelijc-

ken waterfucht , dierghelijcke fotheyt ghefien hebbc
in een feecker Empyricus -. de welcke , ick en weet niet

om wat fwackheyts wil , raed heeft ghegheven aen
een Weduwe van een feeckeren Raetf-heer , om al-

tijdt Malvefeve te gebruycken : Maer op dat de rijckc

Weduwe de gheduyrigheyt defes drancks teaenghe-
namer foude wefen,fbo heeft hy de fcliael met foo vee!

broeken van gheflaghen Gout vervult ; ioo datghy
foud' gheoordeelt hebben , dat ghy eenen dranck van
een fommighen Midas ghefien had. Maer defe wijn

heeft foo feer haer inghewant ontfteecken ; dat den
mont niet alleen vervult worde van de fpruw; raaerdat

fy niet en wifte van drooght , \\'aer fy haer henen kee-

ren foude ; ter tijdt toe dat de doot eer een endt ghe-
vonden heeft van haer ellendigheyt , als den Medi-
cijn-meefter.

K r Het
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Het XXXVI. hoofd-ftuck.

De Geelfucht ?net V ^ater,

'KK Aer de ghedachtenifle van defe verbrande Lever,
^*' brengt een exempel voorts van een fekere Vrou,
gheopent in het Gafthuys , in teghenwoordigheyt van

dien fraeyen Poëet , SamuelCoïter , Medicijn van de
felfde plaetfe.In wiens doode Lichaemwyghevonden
hebben een verdrooghde Lever, fwart, fonder fap ; en-

deghelijckgherimpelt Leder, fooin malkander ghe-
krompen ; datfe naulicx twee vuyften groot was.

VVelcke Lever met een fcheermes gheopent zijn-

de , (]uam daer uyt ghebrande ende vuyle fchuym,

ghelijcker zijnde fvvarten In6l , als rood bloet. Ende de
verre plaetfen waren gheverwt met gecle Gal , want {"{

hadde 't water ghehadt met de geel-fucht. Maer de
huyd, ende de mufculen , lae alle'tinghewant van
't Nierbedde is foo feer van de couleure des gals , en-

de de nattigheyt van 't water verandert geweeft ; dat-

ter niet ghefonts in 't felfde ilch vertoont heeft.

VVy hebben wel ghefocht in defe leelijcke en ver-

brande Lever gheheel curiofelick nae de fpleten , de
wekke den vermaerden Medicus loannes Fernelius

ghelooft heeft , dat fornwijlen in de Lever der water-

fuchtighen verfchcnen, lib. 6. part. morb. cap. 8. Maer
wy en hcbbenfegeenfinsghevonden, hoe wel ditinge-

wantfoodrooghwas, dat, indienfe yewers gheweeft

waren ; hier foudenfe ten minften te voorfchijn ghe-

komen hebben.

Maer wat fullen wy van defe fegghen , de wclcke

't water tuÜchcn vel en vleys leggheji op een verkonde

Leven
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Lever. Of die koude (opdat ickmctde Philofbphcn

fpreecke ) is pofuivum of privativum volghende de

warme onghetempertheydt ^ de weicke door te ver-

leeren 't nootfakelick vocdtfel van d'ingeboren warmte,

maeckt de koude Lever : Weicke Iborte van koude,

feecker befwaerlick kan inghebeelt worden in een Le-
ver foo veibrant vande verdroogende hitte : dat oock
nae de door , in de felfde overghebleven zijn klare voet-

ftappcn van den heeten brant. Te weten het vuyrigh

bloet ; ende van den brant foo fwart ; dat het niet van

Inden verfchildc. Hierfouden meer redenen by kon-

nen ghebraght werden ; maer waer toe de woorden
van noode ? daer foo veel onbedrieghlicke ghetuyge-

niiïèn der finnen zijn. De weicke, ten zy dacfewaer-

achtigh zijn, alle reden is oock vals.

Het XXXVII. hoofd-ftuck.

Een ghefwel van V Mefenterium ge-
broken 'ujnde in de haringh»

w Y hebben ghefien dat een f\vangere Vrouw' , de

weicke van de Vroc-Moeder ghelooft wierde dat-

ie tweelinghen foude baren : nae haer doot een gefwel

in 't mefenterium ghehadt heeft , de weicke ghebro-
ken was van de kracht van 't baren. Ende dat van 't uyt-

gheftorte etter van de felve de inghewanden niet alleen-

lick en waren doorbeten.maer oock klaerlick gemortifi-

ceert. De colon fwom foo vryelick in de geele gal,

dat men de felfde daer met een Lepel foude

kennen
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konnen hebben uytnemen. Welcke overvloedigheyt

desgals, dewijle ly van d'anatomici dickwils opdefe
plaetfe aenghemerckt wort ; foo is 'twaerfchijnelick

dat de fclve allengskens doorvloeyt door de tuniken

van de folliculus van de gal,zijnde veel naerder aen dit

inghevvant , als aen eenighc anderen. Waeromme fy

haer felven qualick raden , de welcke met al te veel

yvers , de Lever te hart bedwinghen. Want Aq{q. voor

over boekende kromminghe des gheboghen Lichaeras

driickt de gal uyt. De welcke gheiijckfe fomwijlen

fteecktendeniiptdebuytenfte, foovoeghtfe haer fel-

ven fomwijlen tuflbhen beyde de tuniken des felfs.

Pijnigende foo ellendighlick den liecken , met dit fat-

foen omringht zijnde , dat hy wel looomaelwenfcht
te fterven eer hy tot dat ghcluck kan komen. Welcke
droevighe deftruQie ick oock ghedenck dat ghcbeurt

is.een longhman van Breda , deerlick van defe beul om-
ghebraght zijnde.

Ghy Medicijn > volgh dan haer-luyder meyninghe
niet ónbedachtelick ; de welcke met verwarmende
dinghen ghenefen alderhande gallighe fieckte. Het is

nootfaeckelick dat fy fomwijlen fchandelick falen. Sie

forghvuldigh om nae de oorfaecke van de fieckte die u

voorkomt. En neem liever wegh , als dat ghy foud' ver-

meerderen de infiammatie , de welcke d'inghewanden

mede ghedeelt zijn van d'overloopende galie.

Het
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Het XXXVIII. hoofd-ftuck.

De fnijdinge des Buyex,

pN E fnijdinghe des Buyex die waterfuchtigh is>welc-
*-^ ke de Griecken 'zs^y-^CuTie, noemen , is wel eea
ouden raed, maer leer twijffelachtigh. Het felfde heeft:

eertijts Erafiftrarus mishaeghc ; noch 't en behaeghC

oock huydenfdaeghs een yder niet. Want 't is ielden

proffijtelick, ende meeften tijt fchadelicL Want gelijck

de Ichade des felfs onherdoenlick is ; loo en magh men
oock op de hulp niet vertrouwen. W^ant 't en gheneell

lbo niet , als het wel een wegh maeckr tot de ghenc-
lingh , met meer 't water uyc te putten >alb de Footeyn
felts.

Waerorame ghy lichter fult \nnden den hand van

den fnijder ; als de ware ordre of tijt van fnijden : ïck

fvvijghe de praecijfe overvloedigheyt van humeuren
uyt te brengen. Welcke nochtans 't en zy datfe op een
draet over een komt met de krachten, van de trouloolè

fieckte bcfmet zijnde , ibo is *t nootfakelick dat den
ghenen ftertt , die lijn leven heeft bevolen aen een foo

twijfFelachtighe uytkomfte ; in de weicke 'r winnen foo

twiifFelachtigh is , als 't nootfaeckelick verliefen.

Maer yemant moght leggen , datter niemant nae de
Wet van dekonft ghefneden wort , 'tenzy darmen
eerft van de krachten verfeeckert is ; ende de gheheel

of gaefheyt van 't inghewant. Maer die 't inghcwant

fterck is, en de krachten onghequetft,die lal lelden van

't water tuflchen vel en vleys gequelt zijn : ende indien

hy daer mede ghequelt is , foo worter foo veel tijts ver-

üeten mcc Medicamentenjde welcke 'c water door den
ftcelgangh
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ftoelgangh zullen leyden ; datter naulicx en fa! ghe-
dacht worden op 't fnijdmes^en 'tzy daer d'ingewanten
nu fijn verdorven door de langhduyrigheyt van de
fieckte.

VVelcke remedie dan te ket ghebruyckt zijnde,

haeft den doot meerjalfle die vertreckt.Want foo veel

de uytvlocyende vochtigheydt meer vermindert de
fvvacke warmte van 't waterighe Lichaem ; foo veel

verftroyt fy degeeften , die al te veel vervloghen zijn.

iae hoe 't water raflcher uytloopt van de fnijdinghe,

foo veel te raflcher wort dendraet des Levens afghe-

broken; welck milTchien anders langer foudegeduyit

hebben.

Een arm Vrouken aen een afcites fieck zijnde , is ge-

oordeelt van demeeile ftemmen der Medicijns datfe

fterck genoegh was om de fnijdinge des buycx te kon-

nen verdragen; foo quam daer een Chirurgijn die erva-

ren genoegh was; van de welcke hoe wel dat voorfich-

telick ghefchout wierde de t'famen-loopingh der ten-

dinen , ende datter niet meer waters uytliep als nae be-

hooren ; foo iifer nochtans de Vrou niet geheels huyts

ofkonnen komen. Maer alllèr een fware koortfe ont-

fteecken was , ofdoor de bewegingh , ofom 't uytghe-

loopen water : fo is fy daeghs daer nae eerltin een heet

fweetghevallen,maer terliont in een koud' fweet,ende

daer van > niet langh daer nae , in de doot felfs.

VVelcke ongheluckighe uytkomft oock in anderen

tefienis gheweeft : maerinfonderheyt in een fekere

maeght in 't bloeyen van haer tijt : de welcke , als 't wa-

ter (Sckwils afghetapt was, foo bÜjd is geweeft,dat haer

fekerder als feecker dochte dat fy daer van foudeghe-

nefen , 't en hadde gheweeft dat op de derde nacht de

hand ghewaggelt hadde , in welckes bewaringh de

wonde doe ter tijdt bevolen was , w^^ï door de wonde
in
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in den buyck ghelhcden zijnde, fich lbo wijt ontflooc;

dat het niet in de macht van den Medicijn was weder ie

halen de krachten al te veel verftroyt zijnde , of ftil te

doen ftaen de vloedinghe , veel minder de wegh-vlie-

ghendeziel.

Maer wat fa! men fegghcn van de wonden, de welcke
fbmmighe met Cornelius Celfus fiiijden in 't Ichenkel,

omtrent 't enckel ? ly doen eenighe wel voordeel,

lïiaer fchaden de meefte. Infonderheyt indien d'inghe-

wanden nu al gereets verdorven zijn : Het water druypc

wel door de wonden : ende de waterfucht fchij nt wel in

fpecie wegh-genomen te worden : Maer fchuylende,

met der daer felfs , in d'ingewanden fclfs, foo brenght fy
't ghefneden been een ongheneeflicke wonde aen ; of
een dootlicke gangrxna.Daerom dat men defe remedie

niet onvoorfichtelick moet ghebruycken. Want 't en zy
dat de beenen krachtigh zijn : ende 'tLichaem fijne

krachten heeft ; ïoo fullenfe niet fonder fchade konnen
verdraghen, datdefcherpe vergaderinghdesghehee-

len buycx , nae eene partie afgheleyt werc.

Het XXXIX. hoofd-ftucfc.

Een Joorlorhige van 'tfcroïum,

1^ Icolaus Haflelaer , een wacker Krijghs-Overfte,
A-^ heeft alle vlijt aenghewent , op dat hy van 't watcc
verloft mocht worden ; 't welck foo ovcrvloedelick

uyt de waterfuchtighe buyck in 't fcrotum gheko-
men W4s : foo dat die partije by nae foo groot was
als een m^ns hooft, M^er ten laetften heeft een

loods
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loods Chirurgijn de hant aen dit werck gheflagen , de
vvelcke de fpruyteii der Aderen bedorven zijnde , foo
behendighmet een Silvere Naelt bcyde de deelen van
't fcrotum doorboort heeft : foo datter daghelijcx van
ilroopen by kants acht of tien oneen nats. Als datuyt-
ghebraght was > foo wierden de gaten gheftopt pulvere

florum fanlbuci , & chama^li , excepto oleo roiato , ac
vitello ovi. Met welcke remedie de pijn niet minder
wegh ghenomen wierde : als de warmte die in de
huyt ghedruckt was van de inflammatie.

Door welcke afdruypinghe hoe wel datter feer veel

waters uyt het fcrotum ghebraght wierde , foo is defen

fiecken nochtans niet gheluckigher gheweeft. Want
blij vende de fout des leversj foo is de buyck al even feer

uytghefpannen gheblevcn , den adem niet minder be-

fwaerlick : endede benautheyt van'tdiaphragraafoo

onverdraeghlick , dat defe remedie , hoe wel feer be-

hendigh aengheleyt j hem nochtans weynigh of niet

ghebaet heelt.

Hoe wel ick ondertulTchen niet en miflaecke , dat

defe doorboringh om fijn fvvackheyt naer-ghelaten

lijnde , ick fegh niet alleen 't fcrotum , maer den ghe-
heelen buyck foo feer ghefwollen is ; dat hy niet alleen

op 't bed en kond' legghen , maer oock op gheerrftoel

fitten , ter tijt toe dat defe ziele vermoeyt zijnde , ende

verdriet hebbende van hare ellendigheden,ten laetften

uyt haer ghevanghen-huys ghegaen is.

Het
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HetXL.hoofd-ftuck.

^De Boot uyt een neder-gedruckten huyck.

r^ E vvaterfuchtwortin dryengedeelt van de ouden,
^^ als in een Tympanites,Anararca,en Afcites. Tot de
welcke den verftandighen man Hercules Saxonia, de
vierde fpecie ghefocht heeft: by te doen. De welcke hy
verhaekdat fpmyt uyt bloet vers in den buyckuytge-
goten. Welckes exempel hy getuyght dat van hem en
Hieronimus Mercurialis gefien is in een feker gefcheurt

menfche : de welcke iiyt dit haeftigh gefwel geftorven

zijnde , geen oorfaeck anders van 'tfelve vertoont en
heett,als thien of veertien ponden bloets in den buyck
beiloten , fonder eenigh water t'eenemael. pra6t. raed.

'

lib. 5. cap. 52.

Welcke felfde oorfaeck wy oock fonder twiifFel fou-

den gelien hebben in twee fiecken van gheliick gefwel
gedoot: ten ware dat de Vrienden de doode Lichamen
geweygert hadden. Een van defetwee was verplettert

t van twee Schepen die krachtigh tegen malkander aen
; ftieten. Den buyck van den anderen fwol foofeer van
een val voor over op d'aerde: foo dat hy fcheen te heb-
ben een Afcites, van we'cke hem nochtans afgefchey-

den hebben, foo 't haeftigh gefwel,als oock de haeftige

Doot; foo datfe alle beyde gheftorven zijn voorden
derden dagh.

Soois'tdan waerfchijnelickgheweefl: datdefehae-
ftighe ghefwellen des buycx ghekomen zijn , of van
't bloet uyt de gheborften aderen uytgheftcrt , of van
den geeft der gheborften inghewanden. Welcke foorte

van ghefwel Antonius Benevenius fchijnt aenghe-

merckt te hebben ir» twee fiecken , obfcrv. cap. jG.

L Maer
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Maer die gefvvellen , daer wy hier van fpreken tot het
water aen te reeckenen, en fchijnt niet met de redenea
te accorderen.

Het XLI. hoofd-ftuck.

Volvulus vangramfchap.

D E fieckte van 't dunne ingewant,de welcke fy «as4«

noemen, doot/t en fy datfe ontbonden wort, feyt

Celfus,voor den fevenften dagh. Maer voort-gekomen
2ijnde van een ontfteecken Inghewant , verteertfe den
menfch veel raflcher. Want ghelijck de aengefteecken
inghewanden lichtelick verfterven, foo verliefenfe ver-

wonnen zijnde , feer lichtelick 't ghevoelen des pijns:

ende werpen den krancken niet lbo feer in een koud'
fweet , als in de doot felfs.

Een KoopmansVrou bittere pijn hebbende omtrent
haer Navel van weghen de gal door gramfchap over-

vloedelick in de kleyne inghewanden gheftort zijnde,

is terftont gevallen in een groote benautheyt van 't in-

gewant,grooten dorft, een langfamen ftoelgangh,ende

behalven een raflche en kleyne kloppinghe van d'arte-

i'ie , in foo grooten brant des kecls, ende in een onver-

moeyt waken, foo dat tetwierden daghe haer Lichaem
geheelick is kout gcworden,^et een klam fweet, ende

een brakinghe des verroeften gals , en ten laetften met
een doodelicke t'famen-reckinghe der fenuen.

Maer ' t ingewant tot noch toe fo bitter wee doende,

ibo was eerft alle 't gevoel des pijns vergaen.Want nie-

mant (op datick'tmet de woorden van Seneca uyt-

fprekej kan hevig fieck zijn ende langh. Maer defe pijn

bewees
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i bewees de doot van defe fiftufe. Ende daerom de welc-

ke in d'andere fpecien van \ ïleum, hartneckelick t'on-

der-ghedruckt wort, defe felfde uytwerpingh volghde

hier van felfs.Maer 't is een quaet voorteken dat de pijn

door dit middel verfachtw^ortjende de loop uytde pijn

begint te komen. Want 't en fy dat d'overwinnende

natuer weder in ordre lal ghebraght hebben de ghe-

heele bewegingh van 'tinghewant , 'twelck delliaca

ghemeyn is ; ende datter niet-te-min feer vcele nae

beneden ftrecken ; foo ifl: feecker datter wat vreemts

ghebrouwcn wort , noch dat door defen dubbelden

wegh 't perijckel van 't leven foo leer wegh-ghenomen
wort , als het wel vermeerdert wort.

Maer op dattetklaerder blijckt , hoe dat fïch de na-

ture des inghewants heeft. Soo moet men weten dat

tfelveinde levendigen geduyrighlick in'trondghe-

dreven wort, ende ghelijck een feeckeren Worm, door

de onvermoeyde omwentelingen, en de kromme t'fa-

men-roUingen, langhfaem van 't ielve nae beneden ge-

dreven wort , al wat in haer befloten is. Welcke bewe-
gingh van Galenus ghenoemt wort motus peri Jlalticus

of mceus comprejjivus.

Wekke de dieren by blijft , niet alleenlick foo langh

beroert worden of 't hert , of de oorkens haer van bey-

den zijden aénghevoeght. Maer oock langhe daer nae.

Te weten ter tijt toe dat fich roert de geeft inghefloten

zijnde in d' Arterien. Welckes bewegmgh wy aenghc-

merckt hebben dat in de ftervenden langher bleef, als

die bewegingh deweleke de auriculai van 't hert heb-

ben. De welcke tot noch toe , maer qualick , de laetfte

bewegingh is toe-ghefchreven.

De verftoppinghe quetft klaerlick defe natuedicke

beweginge,door welcke d'ingewanden,gelijck als met
een gehoopte treyn,na beneden door de nature treckC-

L 2 't
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*tSyof defe verftoppinge ghefchiet van *t taye pituitaS

of van d'infendinghe van 't eene ingewantin 't ander:
ofoock van d'inflammatie : van welck dit exempel han-
delt. Ende doet ftil ftaen niet alleenlick de natuerlicke

beweginghe van d'uytdrijvingh : maer fy brenght een
tegen-bewegingh. De welcke beginnende van de con-
vulfie vande circulare mufcule rondom des aers geftelt,

alle dingen om hoog treckt : werpende door den mont,
de welke door de wet der naturen om laeg foudê gaen.

Gelijck klaerlickte fien is by Galenus comm. ^g.Tibf 3.

de w\di. morb. acut. Waerom Hippocrates niet te ver-

geefs feyt : Defpouwinge, ofden hick,of de convulf?e,

ofd'ontfmnigheytvan'tlleosjsquaet. lib.7.apht. 10,

By welcke dingen indien men by wil doen een (libberi-

gnen aerfderm teghen *t eynd van de fieckte , d'inghe-

wanten pijn hebbende » en een koud' fweet , foo fult

ghy hebben alle de teeckenen van een wanhoopighe
inflammatie. Want de verftorvene inghewanden ver-

ordineren een menfch ter Doot. Ende hoe minder
pijns , hoe meerder afwerps , ende foo veel te vroegec

is den menfche Doot.

Het XLII. hoofd-ftuck.

V Hoofdvan een Irecde Pier.

D En breedenWorm hebben feer veele wel befchre-'

ven, maer altijt manck, ende alleenlick tot 'thoofd
toe , *t welck ick nochtans fal poogen daer op te fetten.

Maer op datgheloof, op de welcke hy debeeldenifle

van 'tfelve ghelevert heeft , de welcke het in Zeelant

felfs uytgheworpen heeft 5 ende daer nae in mija
~

teghen-
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teghenwoordigheyt verhaelt 't ghene hier ghetroulick

jp inghevoeght.
^ Henricusvan Ringen , een longhman van Middel-
burgli , ende Swager van Augerius Clutius > ghebraght
zijnde op een tijt tot fulcken noot van drincken-. dat hy
ghedwongen wierde,tegens fijn manier, koud' water te

drincken -. foo heeft hy niet alleen foo verre de kracht

van fijn maegh gebroken,maer van 't geheele Lichaem,
foo dat verweckt zijnde de walginghe des fpijs, hy
ghevallenis in foo veel fchreeuwens en buyck-pijnen;i

ende in foo hevighe onmachten : ende foo groote kna^

ginghen van de maegh en darmen , foo dat hy vaftelickl

gelooft heeftjdat hy een levendigh dier droegs't wclck
de uytkomfte ghetoont heeft dat 't waer was.

Wantalfler twee laren ghepaileert waren metfbor
danigheellendigheyt , begon hy tenlaetften door de
Hiera Logady uyt te werpen verfcheyden ftucken van
een breeden Worm. Ende onder anderen, een langh 6
ellen , en een 3 ellen. Welcke laetfte deel hy fwoer dat

't hooft hadde , 'twelckdeFigueruytdru^kt , welcr
ke van ons in dit werck ghevoeght is.

VVantghelijck dit hooid kort was : foowas'toock
vlackenbreet ende van de felfde couleur als'trefte-

rende Lichaem. Maer d'infnijdinghen onder fich ver-

eenight en dunder en veel enger als ergens , d'welcke
dit bloedeloofe beeft vlijtigh onderfcheyden. Maer op
't hooft waren uytfteekende 2 hoornen, ghelijckals de

flacken hebben. Welcker een den befwaerlicken ftoel-

gangh foo feer verfcheurt hadde , dat daer 3 of4 drop-

pelen bloets van dropen.

De ander was ondertuflchen onghequetft, maer om-
trent 't topken gheheel hayrachtigh , maer nochtans

fonder eenighegapinghc des monts. De welcke dewijle

iy derft, wat iffer dan waerfchijnlicker , als dat de felfde-

ghevoet
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i Jhevoet wort door de fuygingh alleen. Maer den hals

onder dit hoofd ghelijckie foo langh is gheweeftals

twee dwarfche duymen , foo heeftfe in de midden foo

openbaer ongelijck gheweeft , foo datter openbaerlick

vertoont wierde degapinge ; de welcke dooreen fwar-

te ftippel de fnijder op de felveplaets in fijn fnijdinghc

heeft befchaduwt.

Welck hoofd uytgheworpen 2ijnde,foo wierde de-

fen longhman terftont verlofl van alle moeyelickheyt:

levende daer nae gheluckelick; ende varende met goe-

den voorfpoetinRufcia. Alwaer hy noch , eenVrou
ghetrout hebbende , vlijtigh de koopmanfchap han-

teert, ende heeft een groot huyshouden , wefende wel
ballingh uyt fijn Vaderlant ; maer ondertuflchen vry

van alle de qualcn,daer hem defen breeden Worm me-
de ghequelt hadde.

De welcke Worm , indien wyGalenusghelooven,
comm.inaph. 26. lib. 3. fich fomwijlen uytfprey t door
't gheheele inghewant , komende felden gheheel voor

dendagh, maer ghemeenlick ghedeelt inftuckenvan
vijf, of thien, fomwijlen oock van vijftien ellen; nae dat

de ftoelgangh ftercker of flapper is van drucken, ende
fterck uytwerpt. Sie A0:uariuslib.2. meth.med. cap. 2i.

lek heb oock eertijts vertoont in het Theatrum An'a-

tomicum , datter 40 ellen in 2 daghen tijts uytghewor-
pen zijn. Het welcke nochtans feer felden aen eenighe

ghebeurt. Gheduyrende eerder 't vervolgh van defe

uytwerpinghe een laer of anderhalf. lae dat meer
is , feer felden komt hy van felfs voorden dagh. Maer
wort dickwils uytghedreven door 't behulp vanHiera
Logadij ; of Pilulen nitri Tralliani j of door andere
feer fcherpe dinghen.

L 4 Het
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Het XLIII. hoofd-ftuck.

Jfchuria Lunatka.

HEnricus Ainfvvordus,een Engels Pr^dicant wierdc
by nae op alle volle Maen 't water bpghebouden:

met een groote benaüthey t, ende een openbaren brant

van 't gheheele Lichaem. Noch hy en kond' 't water,

weder arflaen voor dat de Mane afgingh , of dat hy in

den arm ghelaten wierde. Maer foo dickwils een ader

te doen ilacn, foo dickwils d'omloopende Maen hem
't water ophiel : en docht den fiecken niet proffijtelick.

De welcke daerom foo dickwils gheduldelick heeft

verdraghen 't quaet dat welqk anders niet konde ghe-
fchout worden.

Welckes rare en onghewoon gherucht , nae dat het

verfcheydene verftanden der Medicijns , foo Engel-

fchen als van onfe Lantfluyden , ppgheweckt hadde:

fop'heeft het nochtans niemant föo fubtijl van verftant

konnen vinden , dat hy konde gevende natuerlicke re-

denen van defen wegh en weder ommegangh ; noch
oock van dien haeftighen hulp , de welcke de fiecke

verkreegh , naer dat hy ghelaten was.

Alleen de fnijdinghe die naer fijn overlijden te werck
gheftelt was , heett daer gheluckelick uytgheroeyt de
waerheyt in ?tduyfterverfmoort zijnde ; ende heeft

onderfcheydelick vertoont , hoe dat de enge pelvis van

de (lincker Niere foo groot was gheworden , dat het

konde ghebruyckt worden in plaetfe van een water-

i?laes. De welcke daerom foo ledigh is gheweeft > om
dat de Niere vol Vvas.

Welcke vergaderingh des waters wefende foo nae

by de groote aderen j is fonder twijffel d'oorlaecke ge-

weeft,
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weeft, dat hem 't water foo vaerdigh afgingh, foo haeft

als den arm ghephlebotomeert \vierdc. Want ghelijck

de VVijn-koper3,nae dat de locht eerü van boven uyt-

ghekoraen is, iichteiick wijn konnen tappen uytde
volle vaten; fü worden oock de Nieren oniiloten, wan-
neer maer 'tminfte van 't geedelick bloet ghenomen
wort van de ghelwollen aderen des arms. Uyt wek-
ker incifie daerom de ervaren Medicijns fien dat fo feer

niet opghehouden en worden , als voort-ghedreven
in de Vrouwen de ondercrucktc menftrua.

Wacrwat fal men feggen van de over-een-kominge
des Maens , de welcke ghelijckfe heerfchappye voert

over d'andere wateren -. foo fchijntfe oock haer kracht

uytghefpreyt te hebben in 't water van delen eerwaer-

digen Theologant. VVeickes water , in de Niere beflo-

ten zijnde, defe fvy ellende fterre veel lichter t'onder-

ghedruckt heeft; ende heeft t'onderghedruckte water
jnifTchien veelraflcher verftroyt door de naeby ghel»-

ghen aderen ; als dat het foude gefcholen hebben in de
vrye plaetfe van deblafe , daer verre afghelegen.

Van welcke ommegaende weder-kominghe van
't gaende ende komende water , het dan ghelooflick is

dat voort-ghekomen zijn de koortfen en benautheden,
welcke hy hadde op alle Volle Manen. Met de welcke
hy worftelde tot den vijfden dagh toe eer hy ghehee-
lick verloft wierd. Maer als 't bloet uyt den arm geko-
men was, foo wierde terftoTit den toom los jThemaeckt,

welcke 't water ophiel.Hoe wel de biafe behalven defe
verhinderingh, daer en boven noch in f.ch hadde twee
groote ftcenen : Gelijckerwijs 't folliculus van degalle,

maer kleyn, fwart , langh ende rond , ende ydel g'elijck

Puynilfeen.

Maer foo veele als 't bloet , uyt den arm ghetrocken
zijnde,defen Theologantgebaet heeftifoo vele hebben

L 5 ande-
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anderen in ghelijcke ophoudinge des waters geholpen
't overvloedigh bloeden uy t de Neufe, ofde dicke uyt-
barftinghe der vlecken over 't Lichaem. Met weicke
hvee behulpfelen een fcecker"ïonghman fbmwijlen fijn

ghefontheyt weder ghekreghen heeft , in weicke het
Water i8 gheheele daghen Itil hadde gheftaea

Het XLIV. hoofd-ftuck,

Eenmfteen der Nieroh

TJ' En Pluym-verkooper gheftorven zijnde van wegen
•*-" ghebreck der Nieren en des Borfe, heeft in elcke

Niere een groote fteen gehadt , fich uytfpreyende met
vier tacken , ghelijck een krnys, door de gheheele Nie-
re : foo datfe daer van niet konde wegh genomen wor-
den 5 'tenwaerdatghyfc metftuckjesofghetrocken

hadt. Dat fy dan toefien de weicke fraey genoegh lee-

ren den fteen te nemen uyt d'opghefneden Nieren. In

watfchandelickverwijtfyhaer felvenende haerkonft

foiiden ftellen ; indien fy t'eeniger tijt in een fteen qua-

men te gheraken , foo vaft inde Nieren ghewaflchen.

.

Maer in de borft hebben wy drie ponden waters

ghefien , deLönge aen de Ribben ghewaflchen : ende

't hert niet alleen berooft van fijn pericardium ; maer

uytdruckende met fijn uyterfte deel der nature van

bleeck-wordend'riiet : weicke couleur fondertwijffel

hem inghedruckt hadde 't water dat inde borft lagh.

Ghelijck men klaerder als den dagh fien kan in de fpie-

ren der geener , de weicke omghekom^n zijn door een

Leukophlegmatia of Anafarke.
Het
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Het XLV. hoofd.ftuck.

Een JleenJloppende het water-pijpken.

SOo vorderlick als 't foude zijn voor de fieckcn dat

yder een genefen \vierde;foo eerlick foude het oock
welen voor de Medicijns alle toekomende dinghen te

voorfeggen; maerde fieckten fijn dickwils meerder

verborghen ; ende de vaft-houdende oorfaecken der

felver worden dickwils nauwer aen 't Lichaem ghe-

knoopt : dan dat ghy altijt foud' te vooren konnen ïtg-

ghen fonder miiïen d'uytkomftes ofgheheelick ver-

drijven alderhande fieckte.

Margareta Nicola een Weduwe van 40 laren, we-
fende langh ghequelt van de pijne der Lendenen , is

ten laetften ghevallen in een wreede pijne des Nieren-

fteens : met een fpouwinghe , koortfe , ende menftrua

buyten tijts ; benvaerlickheyt van wateren , ende fom-
vijlenmetfoogrooteophoudinghedesfelfs , datfein

18 daghen niet met allen ghewatert heeft ; Vv'aer van
haer verweckt worde uyt hetomhoogh loopendefe-
rum , eerft den flaep : maer terftont foo een i\vare t'fa-

men-treckingh der fenuen , datfe ghedwongen wiert

te fterven.

Maer 't Lichaem geopent zijnde , foo heeft de flinc-

kerNiere fich vertoont van buyten blaeuachtigh ende
ghefwollen : maer van binnen met veel waters en
iteenen vervult. Van de welcke de aldergrootfte fich

hadde ghevoeght met fijn fcherp punt fo verre in 't be-
g^nfel van de uretre , dat 't gheheelick toegheftopt

wierd ; noch datter van daen kond' komen eenigh wa-
ter : hoe wel inden dranckveele dingen wierden ge-
daen die 't water afleyden.

Want
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Want dewijle de felve van een breedcr iJafis was,

als dat hy konde gaen door defen enghen wegh , foo is

't nootfaeckelick gheweeft, dat hoe hy meer ghedron-
gen wierde van 't aenvloeyende ferum hy foo veel te

meer befloot den doorgangh van de urine, afkomende
van de Nieren. Dewijle de teghen over ftaende ureter

desNiersoock niet minder toeghefloten wierde van
een ander breede fteen , de welck ghelijck een deckfel

in des felfs beginfel ghefet was ; Soo hebben defe twee
hinder-palen, openbaerlickaen alle man vertoont zijn-

de , de konft voor fchand en verwijt befchermt : endc
hebben krachtelick ingheftampt. Dat het in de maght
des Medicijns niet en is alle fieckten te genefen.

Maer yemant mocht vragen wat de Medicijns voor

een pael fctten aen de doot die voortkomt van 't op-
ghehouden water , dootfe defe niet eerder , ende defe

niet later ? Ghplijck de ftercke Lichamen fomwijlen

loopen over den twintigften dagh,foo konnen de fvvac-

ke Lichamen nauwelicx aen den fevende of achften

dagh. Het is feecker dat 't fommighé uytgheftaen heb-
ben tot den elfden dagh , ende nochtans weder gehee-

lick zijn ghenefen gheweeft. Maer nae dien dagh heb
ick evenwel niemantghefien die defe periculoofeklip-

pighe Zee voor by ghevarcn is.

Want hoe wel dat de pijn wegh gaet , ende 't water

weder vloeyt ; nochtans de langhe vertoevinge maeckt
ondertuflchen het water foo fcherp , ende de blafe foo

uytgheteert : foo dat de alderbefte Medicijnen niet en

konnen van 't bederf bevrijden de nature , de welck

door dit middel niet verfierdelick en gheveynfdelick,

maer ten vollen verftorven is.

Het
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HetXLVI.hoofd-ftuck.

Diahetes,

"P En longhman wefende een Rentenier, om dat hem
•*-' de fteen in fijn kintsheyt ghefneden was , heeft foo
feerghevreefl: voorde wreede aenwaflchingh van defe

pijne : dat hy alle raed dede , die ter Werelt bedaght
mocht worden , als hymaer mocht fijn water maken;
't vvelck nochtans al te veel vloeyde om 't gheduyrigh
ghebruyck van Malvefeye, met 't Saet van netelen toe-

ghemaeckt : hebben de Nieren daer fulcken fwack-
heytafghekreghen : dat de zelve, haerluyder tonus
ontbonden zijnde , fijn ghevallen in een Diabetes , of
in een foo heftighen dooi-gangh van de loopende uri-

ne : foo datter daghelicx ghepifl: worden omtrent fes

ponden nats.

Weicken gheduyrighen ofloop over de 3 maenden
durende , foo is 't Lichaem ten hooghften vei-flenft,

met een taye koortfe , een onverfadelicken dorft , een
onvermoeyt waken, entenlaetften meteen foo klare

diflblutie van 't gheheele famen-vocghfel , ende alle

d'inghewanden : foo datter waerlick m hem te fien is

gheweeft : wat den fcherpfinnighenAret^usverftaet

door die verfmeltingh , in de welcke hy feyt dat het

vlees ende de leden der gener gherefolveert werden,
die welcke de Diabetes hebben, lib. 2. diut. aff cap. 2.

Want Diabetes ( op dat ick met Paulus ^gineta
fpreeck) is een raflchen doorgangh der dinghen die

ghedroncken worden ; een fieckte vvelck feecker fel-

den ghefchiet : De welcke Galenus alleenlick maer
twee-mael : ende Viótor Trincavellius in den tijt van

40 laren
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40 laren maer drie-mael ghefien heeft. Ende wy in 25
laren in veele fiecken , twee-mael ongheluckigh , ende

eens geluckigh in een oudt wijf van 60 laren voor óizv^

14 dagh ghenefen.

De oorfaeck daer van is de fwackheyt der Nieren,

ofdat de felfde aenbrenght de koude, nae een verkoel-

den dranck : ghelijckdat in deVeneedfche Abdifle,

ende den Broeder van den Cardinael Pifanus aenghe-
"

merckt heeft Viclor Trincavellius ; of de warmte,

verweckende niet alleen dorft , maer tergende daer

behalven de natreckende kracht der Nieren , ghelijck

befloten hebben Paulus yEgineta?, AlexanderTrallia-

nus , Avicenna en Ai'etseus lib. i. de fig. diut. morb.

cap. 2.

Waer uytdruckelick gheftelt wort dat defe fieckte

verweckt wort van een Dipfas , een Venijnighe Adder.

Weicke Diofcorides en AëtiusCaufus noemen , of dat

de ghenedie van haer ghebeten zijn, ghequelt wórden
met een heete koortfe, ghelijck Galenus fpreecktin

't Boeck De Theriaca eid Pijonem. Of datfe voortbrenght

(ghelijck Diofcorides wil ) een oneyndelicken dorft,

datfe met geen drinckenbedwonghen wort : welckc

dinghen altemael , dewijle fy te kennen geven een feer

grooten brant , foo is 't voorwaer niet wonder , dat de
brandende hitte gheftelt wort van de Medici, onder

d'oorfaecken van de Diabetes, ghelijck hier oock van

ons ghedaen is.

He;
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Het XLVII. hoofd-ftuck:

Een u^atermgh vanfleemn.

E En oud' wijf van rfeventigh taer , vvefende een lan-

gen tijtghequelt van de koortfe endepijne der len-

denen, heett ten laetften met eene reyfe,ghelijck ofde
floten der Nieren open gedaen waren, geloft meer dan
500 fteenen.Welcke felfde getal wy oock hebben kon-
nen fien in de Huyfvrou van een Bewindhebber van de
Weft-Indifche Compagnie ; de welcke , nae datter foo

veel Canons afghefchoten waren , daer nae gheleeft

heeft vry van alle Oorloghen,

i— .
,

,

^_ . —

• Het XLVin. hoofd-ftuck.

Een memhrana tot /leen "hordende,

GErbreghta Rademakers , gheoordeelt zijnde datfe

de fteen hadde , heeft ten laetften ghewatert een

groote membrane , omfet zijnde met kleyne fteenkens;

maer in 't midden foo doorboort zijnde ; dat door die

fplete 't water ghemackelick konde gheloft worden.

3Vlaer defe membrane hadde verfcheyden fragmenta

van fich naer ghelaten in de water blafe.Van de welcke

cerfich de natuyr konde verlofTen , heeftfe defiecke

foo veel moeytens aengedaen ; dat fy ontbonden zijn-

de de fenuen van de blafe, ghevallen is in een onwillige

oytloopingh van 't water. Welck ghebreck nochtans

daer nae overwonnen hebben de medicamenten , ver-

ordineert tot het verftercken der fenuen.

Het
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V

Het XLIX. hoofd-ftuck.

Wateren van een Moedigen worm»

Olcardus Aita , een man van volder geftalte , heefc

oock van de blife uytgefmeten foodanigen mem-
brane,- ende daer behalven, 'clichaem nu volkome-
ilick uytgheteert zijnde , een langhe ronde worm , foo

rood van couleur : Soo dat hy Scheen alleenlick met
bloedt gevoedr te fijn. In welcke hy oock geheelick ge-
relojveert vvierde, nae fijn doodt verflenft zijnde.

Want defen worm ghelijck als nae bloedt dorftende»

hadde foo fcherp door- beten de nieren, als oock de
membranen ende de nabuyrige aderen ^ foo dat hyfigh

naulicx konde -onthouden van Ichreyen , wefendc een

man anders hard , ende vanden fijnen wel met armoede
geoeffent. Ende daeromme foude hy nietlichtelijck

dwalen , die dit beefken telde onder de wilde dieren.

Welcke de ouden %e/'<x- noemen ; om datfe ghelijck de
wilde dieren onfe inghe^vanden vernielen : Niet minder
de menfchelijcke nature vyandlick fijnde, alsdever-

derfftelicke fenijnen.

Ghelijck dat klaerlick te fien is gheweeft in defen fiec-

ken : Voor den wekken dit verderflick gediert foo vy-
andigh is gheweeft , dat het oock , de patiënt verftor-

ven zijnde, niet langher en konde overigh zijn : Want als

het uytghedreven was , (b zijn tetftont de krachten vet-

gaen : Ende nae de felve , lbo raflchelick de refterende

kracht van dit uyetghn?ergeldlichaem ; Dat het naulicx

aen de beenen hangende,korteliks't leven verlaten heeft.

M Hét
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Het L. hoofd-ftuck.

Een-en-tw'tntkh Wormen uytgepifl,

EEn uytgelefen Medicus van onfe Stadt heeft, nae,

een derden-daeghlche koortfe , gepift binnen achij

dagen 2i wormen , fbnder pijn ofeenige andere moe-|

yelijckheyt van 't water : Maer met water van de ga';

geverwt zijnde , en de pituita op de grond gefonckeri

zijnde. Wantdefe wormen waren tulfchen de geenCi

die in de verrotte kaesgroeyen, ende de^fcarides ; Var'

haer bot ende breed hoofd (uy t welcke twee hoornkensi

uytftaecken } allengfkens eyndigende in een fcherpej

fteert : welckes uyterfte top fwart was , 't welck in dei

levendige klaerlick gelien kond' worden.

Maer boven op den rug warenlê rond en kael j maer
op de buyck plat, rimpelachtic; , Ende gelijck de feugen

met veel voeten vooriïen. Gelijck dat waerlick de kleyn-

fte figure uytdruckt ; komende net overeen met de na-

tueriicke forme ende grootheyt der felver. Welcke op
datfè nochtans de oogen der lefers niet en mochten be-

driegen, hebick mijn befte gedaen een ander grooter fi-

gure der felver uy t te locken door dien bril ; welcke (de

groorheytder fpecien fraey vermeerdert zijnde ) duy-

delicker vertoont de fchuylende lincamenten der kleync

lichamen; ende de kleynicheden anders onlienlijck zijn-

de. Sie de tweede figuere van de fevende tafel.

De welcke ick daerom beibrgdelicker afgeteeckent

hebbe, om datfe naerder over een moghten komen met

die worm, de welcke den naerftigen man AmbroliusPa-

raeus verklaert dat eertijts afghegaen is van Ludovicus

Duretus , der aldergauften uytlegger van Hippocrates>

genefende van een fware fieckte , lib. 19. cap# 3.
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Het LI. hoofd-ftuck.

Een Jagelkkfche pijfing der Wormen.

"C En Vrouvanyo laren dickwilsgequcit zijnde eenf-
•*-' deels van *t piruita uyt 'r Hooft afdruypende , eenl^

deels oock vande onvermoeyde pijn der wormen: Heefr,
tegen 't eynd vande lieckte , alle dage gewatert 5 of6
Wormen, gelijckfe wit waren van coleur , foo oock niet

ongelijckvan formedievan de verrotte kaes voortko-

men \ Daer zijnder nochtans twee onder haer foo groot

gewecftalseen lidtvaneen Vinger, gelijck fraey uyt-

druckt de figure vanden fnijdcr in koper gefneden.

Maer op dat de vuyligheyt de ware oorfaeck der wor-
men niet verder en iouae kruypen , ende meer partyen

als de nieren of blaefe befmetten ^ hebben wy ons beft

gedaen door defe navolgende remedien te helpen , met
de welcke wy oock defe fontcyn ghehelick uytgeput

hebben.

92 ConfeYV£ ahjmthy romani , uncUs dms , radic heten}

condttarum unciam , corttcum citri condttomm unctam me"

diam ,
pulveris hieria picra [crufulum umm > olei vitrioU

dragmam mediam. Mife ƒ. condttum»

^i. 'Maffig pilularum nitri Tralliani Pulveris hierU fh
cr<t fingularum fcrupulum medium , otei vitrioliy guttas 4«

Mifce i fiant filula 4.

92. B^dicum heleny unciam mediam, hryonia dragfnas

duai , raphani agreftis uncias 3. Herhdrum » ab ïotani,

M Z rutit
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rut£ , abfinthi
, fingulamm manipulum > centaurij mimrii

cham£drios fingukrum manipulum medium» feminum ir

monum ^ portulaca fingulorum unciam mediam
, folio

rum fence mundatorum a ftipitibus dragmas 3. De-

co^uantur fecundum mem , (3 Me libris duabus colatu

rayjyfupi e ^uinque radicibuSy oxymellts fcyllitici
, fingw

lorum unciai duas » e limonibus uncium unam, olei vitrio-

Itfcrupulum^ ^ fiat fotio. Ste op de 7 tafel de 3 ftgure

Het Lil. hoofd-ftuck. ,

Een omgaend pijfen der hayren.

HEt piiTen der hayren , of T^i^ot-tn^, hebben eenighe

medici) ns gefien, maer feer weynighe. Maervvie

heeft fijnen ommeganghwegh en weder gefien? welc-

ke ons klaerlick vertoont heeft de foon van een Borger-

meeftervan Hooren gequelt zijnde langer als 4 laren

van dit ongevvoonlick pillen der hooft-hayren, de welc-

kehem infgelijcx weder aen quam alle 14 dagen met

een feer groote befwaerlickheyt van fijn water , ende

inet foo groote ongeruftigheyt des beroerden lichaems,

dat hy fich naulicx in 't bed en hiel.

Elck hayr w as fom wijlen foo groot als een halve vin-

ger , oock fomwijlen als een gheheele vingher. Maer

met Inot fo omwonden^ dat het Telden alleenlick voort-

quam , maer met honpkens. Elcke aenkomft duyrde

omtrent vier daegen : Op de welcke hoe wel hy geduy-

riglijck met moevelickheyt pifte , foo heeft hy noch-

tans de refterende dai^en nergens van geweten , foo

van pijn als van de pillinghe der hayren, tot der tijdt

toe
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1

toe dat de gewoone comende en gaende fiecktc hem
weder aen boord quam.

Het LIII. hoofd-ftuck.

Eenfweer des llaes genefen,

SAra Sadelar deerlick gequelt zijnde van een vuyie
ende fcherpe fweer des blaes , heeft wel verfocht

'tgebruycktherebintiricecupriïE, ligni nephritici, cha-
libis, aqu^mulfe, ende andere foo opdroegende als

reynighende remedien , welcke 't langh gebruyck goet
gevonden hadde , dat feer krachtigh waren om een
Sveer te genefen. Welcke remedien nochtans wey-
nich of niet hatende , foo is fy ten laetften nae 't fpa

gegaen , door 't gebruyck van welck water , fy foo ge-
luckigh verwonnen heeft de hoopeloofe fweer van
de blafe : So datfe ten hooghften zijn verwondert ghe-
weeft, die welcke dochten datter gheen helpen aea
en was.

ivi s Dat



1%1

Dat derde Boeck der Medicijn-

fcheaenmerckingeavanden Heere

NICOLAES TVLP.

Het eerfte Hoofd-ftuck.

Een ellendige Jlaet van een Maegd die

een huid hadde,

Elijck hier ea daer an-

deredingen betoonende onge-

lijcke conditie van *t menfchelic-

ke leven : foo bewijft oock 't fel-

ve aldermeeft de onghewoone
wreedtheyt van eenige fieckten : .

woedende fomwijlen fbo groot-

licks tegen fommige : fo dat men
naulicx met woorden kan uyt-

drucken na behooren der felver onuytfprekelicke cllen-

digheyt. Welcke ongelucken ick oock dickmael ièer

veel hebben gefien. Maer ick kan niet naerlaten hier

te verhalen van drie fiecken ; wekkers wreede ellendig-

heyt, ende yflelicke pijnigingh voorwaer zouden heb-

ben doen fchrcyen den alderfelfte vyanden.

Een bultige maegd wierd' allengfkens fo van een be-

fwaerlick adem-hSen , als oock van 't water tuflchen

vel en vlcys in die benautheden gebraght : h dat{è noch

heeft kennen fitten noch leggen , noch oock ( 't wclck

fy nochtans befocht ) haer lichaem gelijck als in Bilance

hangen aen een lijnen broecke. Waeronime 't gefchfec

is,
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, js, darfe gedwonghen is geweeft op haer knyen endc

ellebogen te kruypen. Ende met lbo voor over te buc-

ken meer als een ghehele maend te dragen den Iwaeien

lat van dat fwaere lichaem. Maerniet fonder merke-
li<:k affchuyring' des huyts , om de geduyrige aenvvry-

v.ng der lidtmaten.

Van welcke geftaltenilfe des omgekeerden lichaem?

naulicx kan geleyt worden hoe feerdat 't aenlicht ge-

lwollen was ; ende wat voor een forme de wangen, ende

wat gefwellen de wijn-braeuwen gekregen hebben. Op
daticknu overflaedat hoogfte verdriet van dit leven;

'cvvelck komende uyt defe onvcrdraeglicke ellendig-

heyt, ick weet niet, wat voor fuchtenen weenen dat

het uytgedruckt heeft.Alfo datfe dan die geene geluckig

noemde die maer alleenlick eens ftorven : dan weder d\c

geftorven zijnde, fachtelick ruften. Dewijle het haer

als tot een ftrafopgcleyt wierde geduyriglick te fterven,

ende nochtans nimmermeer te ruften.

Schreeuwende daerom dattet geen eynd' van hare

cUendighey t en quam , maer dat d' eene dwaling aen

d'andervaft geknoopt was. Ende dat haer verwerd le-

ven foo vaft gehouden wierde met een twijfelachtigh

net, dat hoe wel haer geoorlott was te leven, datiè

nochtans geen manier en wifte van langer te leven.

Ende datlc niet langer vryelick, maer gebeeds wijfe

leefde. Indien dat alleenlick maer leven was , dat m.en

dagelicx gino;h met fijn eygen lijckre kercken, en dat

men van de ^oodt meer ichade , als troofts ontfingh.

Welck geween hoe wel leer groot was , is nochtans

nergens nae foo groot geweeft als de fieckte. Want als

iy op haer rugh lagh , foo was terftont de bult in de

wegh. Iiidienfe voor over lag' , {00 drongh de be-
fwaerlickheyt van den verdruckten adem foo gewei-

djgh , datfe fcheen op ftaende voet daer in te blijven.

M 4 Maer
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Maer indien fy op een van beyde fijden ginghicgghenl
Soo quam daer terftont foo veel waters uyt den water/

1

iuchtighen buyck: Soodatfe liever heeft ghewenfdit
j

duyfentmael te fterven , als fulcken harden leven \c

hebben.

Het II. hoofd-ftuck.

B!afe van de Steen verteert.

T N welcke diergelicke wanhoop der faeckenoock
•*• ghevallen is een feecker longhman van Haerlem,
deerlick ghequelt fijnde van twee fteenen , heymelick

verborghen zijnde in de water-blafe. Want het me-
nighvuldigh fnot des blaes hadde de felve foo verteert

:

foo dat de fteen-fnijders de felve met haer vinghers

niet en konden ghewaer worden s ick laet ftaen met
het mes behoorlick uyt fnijden.

Waer van 't ghefchiet is , dat fy met haer gheduy-
rige aenwnjving niet alleen afgefchrabt, maer oock ge-
helick hebben verteert de membranifche tuniken van
de blaes. AUeenlick ongequeft zijnde , of liever noch
eenighfins overigh zijnde de mufculofen hals van de
felfde. De welcke als 't water niet en konde houden,
foo heeft dat fich nootfakelick verfpreyt door de in-

ghewanden daer by ghelegen fijnde : Verweckende
daer foo een dappere pijn, als oock een gheduyrige

befwaerlickheydt van te pifTen , ende een doodelicke

tTamen-treckingh der fenuen.

Ofom 't fubtyl ghevoelen der inghewanden ; ofde
grpote fcherpheyt van 't opghehouden water , 't welc-
ke feker foo bitterlick heeft ghefteecken de ghefcheur-
dc kanten van de verfwooren blaes, endede aenghe-

ftecc-



der T^edicljnfche aenmerckingen, i8j

fteccken runikendcr nabuyriger partyen: Alsoockde

lenuenderlendenen : Soodauhy van wegende onver-

winlicke qucllinghe des pijns niet alleen uytter maten

mager is gheworden , maer oock gheftorven is.

Maer eer hy kond' aen \ eynd geraken , foo is hy ge-

dwongen gheweelt een gheheel laer met fitten door te

brengen: Ènde dat niet gifteren of van daegh, maer ge-

duyrig lijn hoofd \o hoog te hebben: So dat 't hem nim-

mermeer geoorloft en was'tfelveop een hoofd-kuifea

te leggen ; of terftont foude alle de fenuen t'famen ge-

trocken geworden hebben, of ten minften die geene die

welcke'i: hoofdt nae 't fchnuderblad trecken, of die

gene die de neck recht en onbeweechlick maken. Wel-

ke eerfte fpecie gelijckfe de medicijns öthtctcj-öj/ noemen,

lüo noemenfe d' ander 'tztccvov.

Voor welckes pijns wreetheyt êiQk longman fbo feer

heeft gevrceft : Dat hy, meer als de pefte gefchout heefc

alderhande foorte van leg^hen , en liever heeft willen

kampen met de onverwmlicke noodtfakelickheyt van

flapen : Ais fulcken bitierlijcken piin te lijden , ende

met fbo veel moeyelickhedenterantfoenen lukken on-

geruftigen ruft der vergaende leden. Daer ten laetften

ue Doodt raet toe heeft gegeven.

In welckes worfteling is 't wel ghebeiirt onder te val-

len , maer niet onder te blijven leggen , 't welck hy nog-

tans twee-mael heeft gepooght , 'maer 't ishem t'eene-

mael afgeOagcn, foo om de onvermoeyde pijn, als oock
om de wreede t'famen-trecking der fenuen. De welcke

fekerlick fo dickwils tulfchen beyden gekomen zijn, dat

het nootfakelick is geweeft te gehoorfamcn de onfchou-

bare noodtfakelickheyt, ende 't hatelick leven te eyn-

digen,indien niet metiitten,ten minften met toe te laten.

Maer als nae lijn doot , nae d'ingewanden van dit leer

eliendigh doot lichaem gefien wierd,hebben wy gefien in

M f de



i%6 Vat derde BoecJ^

de blaes twee groote, fteenen maer gheheelick ver-

droncken in't fnot en etter : Soo dat der felver hardig-

heyt van de vingers van den Steen-fnijder niet konde
gevoelt worden. In 't welke nochtans 't meefte van defe

konft gelegen is. De blale ielfs was foo feer van de ftee-

nen verlieten , en van't etter foo lelick verteert j dat het

water miffende fijn eygen vryeplaets.vryelick herwaerts

en derwaerts door alle d' ingewanden gedreven is.

Wekker hoekige en gebogen onwegê als die fcherp-

ück genepen wierden , heboenfe terftont haer quaec

mede gedeelt aen de fenuen komende van 't mergh des

rugh-beens, ende die wederom aen de herlTenen felfs.

Welckes boven natuerlicke treckinghe , heeft dickmaels

foo geweldigh ghekromt 't rugh-been van defen longh-
man: Soo dat het geheclelichaemfcheen, gelijckeen

feecker kloot achterwaerts t'famen gebogen te worden.

Druckende ondertuirchen defe twee fteenen foo fèer

hetinteftinum rec^tum: Dat het t'(amen gedruckt zijnde,

voortgebraght heeft feer veel membraneufe filamenten:

Wevende haer felvenfoo vaft in de pijp des felfs, datfe

niet met allen drecks lange konde doorfenden. Voor-
waer op d'eygen maniere , op de welcke wy gelijcke

filamenten gefien hebben , dat geftopt hadden , de ftrot

toegedruckt fijnde van een Carcinoma.

Het III. hoofd-ftuck.

Een gangmna van de navel.

En Vrou oad zijnde yo laren , heeft gekregen ayt

' een wreedebuyck-pijn , een groote gangraena : Soo
wreede-
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wreedelijck affweydende 't middelft der iiierbedden :So

dac de navel verteert zijnde , ende 't peritonseum door-

boort zijnde, de felfde niet alleen ontbloot heeft 't me-
fènterium ende ingewanden , maer oock daer behalveii

opgegeten eenigh Inghewand des buycx. Seker een

yflelick fchoui'pel , ende een feer grouwelick magefijn

van een vervloeckte ellendigheydt.

Welckes vervloeckte verfcheuringhe vertoonde voor

d'oogen van d' een fijde een gapend gat des huydts , der

mufculen van 't peritonaeum , en een gat van 't omen-
tunn ; van d'ander fijde de bebloede kanten van de ver-

fworen partien : De verfcheurde vaten van 't lelijck

mefenterium : Ende alle d'ingewanden des buycx , foo

lelijck bevleckt zijnde van etterende uytgegoten reli-

quien van de fpijfe : Soo dat geen menfch oyt bitterder

heef geleden, of vervloeckter dinght ghefien beeft.

Maer feecker , op dat ick rond uyt fpreeck , ick weet

niet wat voor een wild dier dat defe fiecke liever foude

gehadt hebben : Als fulcken arent : De welcke niet al-

leenlick de lever afweyde
(
gelijck de Poëten van Pro-

metheus verfieren ) maer daer behalven oock eenighe

inghewanden des buycx. lae dat meer is , al wat de

voorfichtighe en ghedienftige natuer verordineert heeft:

in defe benedenfte koken voor 't voeden des lichaems.

Maer defe tragefche tapeten opgevouwen fijnde, laet

ons liever gaen lot de Tempe,daer 't plaeyfieriger fijn fal«

Het
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Het IW hoofd-ftuck.

Bezoars fleenen in een menfche,

GHelijckide gheheele werelt vertoont de wondere
wercken van de fpelende natuer : Soo vertoontfe

voornamelick den menfchjwefende waerlick een God-
lick dier. Inde welcke, ghelijckerwijs de forme van alle

de gedierten begrepen zijn : Soo omvat de grooter

werelt bykants niet met allen : Welckes figure niet

op een draet uytdruckt dit vruchtbaer kleyn begrijp

des gheheelen natuyrs.

loannesde Wit een RaetOicertot Amfteldam, ge-

ftorven zijnde aen de fteen, ende daernae opghefne-

den van een Chirurgijn , heeft in fijn blaes ghehadt29
ftenen, gelijckfe met de figure en groote onder fich

onghelijckwaeren, foo warenfe oock met de forme,

gladdigheyt en lichtigheyt onghelijck, en fooby nae

overeen komende met de lapis bezoar, de vvelckuyt

Ooft -Indien komt ; foo datfe lichtelick den alder-

fcherp-fienften Drogift fouden bedroghen hebben.

Want een ygelick fchool* ingewonden in fijn eygen
fchuylplaets : En oock foo bedecktelick , foo dat den
Chirurgijn op 't eerft gelooft heeft , dat daer geen fte-

nen en vvaeren : In foodanige holle mijnen ghetuygen

Broverdus en Raphael Thorius dat oock feer veel ftee-

nen ghehangen hebben in de gherimpelde blafe van

Ifaac Cafaubonus. Maer niet in het facxken dat daer

onder hanght , welck fy met eenen mond Tegghen dat

fonder fteen is geweeft , hoe wel loannes Riolanus an-

ders fchijntte kennen te geven. Anthropograph. lib. 2.

cap.28iVidc loha. Bevcrovicus in fpecilegio de calculo.

Maer
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Maeralsdefefteenen, gelijckerwijs een vcrftandig

werck van de loofe natuere , geilen wierden van Cor-
nclius Safbout ; de welcke al fijn leven verlieten hadde
in'tfteen-fnijdeni heelt met eede beveftight , dat on-
der de ontelbaere fteenendiehy ghefien hadde , ibm-
wijlen voortgekomen waren wonderlicke figuren van
de dartele nature. Maer tot noch toegeene , in d'welc-

ke de nature foo veel wercx gemaeckt hadde.

Het V. hoofd-ftucL

Ee7i {leen aen de hiafe ge'^ajjcheiu

GElijck daer niet verderifelicker en is als een ver-

borghen fcheure van een gebroocken Beckenecl

van 't overftaende been : fo fchadet ten hoogften oock

de aengewaflchen fteen aen de water-blaes. Den welc-

ken 't fy of ghy weg neemt, of laetblyven, ghy doodec

den fiecken al evenwel. Van welke periculeufe aenwaf-

fchingheeen proef gheoorloft is gheweeft te fien in't

doode Lichaem van een fekercn Brabander. In welckes

blafe was een fteen omwonden fijnde meteen mem-
brane, endc fo vaft gebonden met fijn fiberkensaen de

tuniken vande blafe : Soo datfe daer nauwelicx van gc-

trocken konde worden fonder openbare fcheuringh.

Welcke felfde ellendigheyt , maer met een droevi-

ger uytval wort oock gefeyt dat oud' Amftel , een dorp

1000 treden van Amfteldam leggende , gefien heeft in

eenê boer, voorwaer ongeluckig.Den welken de fteen-

fnijderseen fteenuytfullendetrecken, heeft oock te

Jielijc de blae-^
^'"^^- -^-i-rorir--—rende met fo veel en
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vaftc banden acn den fteen ghewaÜchen ; datfê met

teen konft van de felve kond' gefepareert worden: Ende
aerom fbo heefc hy in een tegenwoordig perijckel ge-

Worpen niet minder 't leven van de fiecken , als de faem
van den genefer.

Laet dan hier de fteen- fnijderstoefien , hoe lichtelick

dat fy bedrogen worden van de waffchen-kaerfe: en hoe
weynigh men magh betrouwen op 't proef-yfer in de

blafe gefteecken fijnde; want de hardigheyt is voor haer-

luyden een onbedrieghlick teecken van een tegenwoor-

digen fteen. Maer den fteen omwonden fijnde met fijn

tunike , en worftelt niet tegen 't gevoelen : Noch en

geeft geen geluytaKTertegens geftotenwort. Waerom
men fich niet mag verlaten op defe verfoeckingen alleen:

Maer daer moeten tot hulp oock andere teeckens

aengewefèn worden , de welcke verfeeckerende wag-
gelende fekerheyt der felver.

Maer wat fal den fteen-fnijder doen , vindende fulc-

ke fteenen als nu de urethra gefneden is , ende den krop

van de blafe wel gheopent ? fal hyfe wegh nemen , offal

hy 't laten ftaen ? Hy lal de geene wegh nemen die vol-

gen , en verlaten de teghenftrevend' , want niet alle

die in een omwindfel befloten zijn walTchen aen de bla-

ièvaft, maer fommighe van defe drijven vrylick hcr-

waerts en derwaerrs , ende komen niet minder lichte-

lick voorts , als of fy met geen membrane bedeckc

wierden. Gelijckick oock twee-mael hebbe gefienin

twee Vrouwen , de welcke twee foodanighe ftenen van

fèlfs , ende geluckelijck geloft hebben.

Maer indiende blafe qualick. gemaeckt fy, ofom 't

feptum membraneum , welck haervan binnen deelt.

Gelijck gefien hebben Cafparus Bauhinüsen Volche-

rus Cojiter. Of om de ekphufis aen haer hangende,

welcke gehadc heeft denman van ongewoonlicke ghe-
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leertheyt Ifacius Caufabonus. Ofom de ghevouwen
membranen des felfsj endedichieraen'tos pubisaen-

gevvafTchen zijnde, als darde fnijdinge kan te werck
geftelt worden Tonder quedinge van de blafe. Hoeda-
rigen geftalrenilTe van dit deel ick oock eertijtsaenge-

merckt hebbeineen feecker coopmans loon verordi-

necrt (ijndeomte fnijden. Danfalder voorwaer geen

kleynder voorfichtigheyt van noodcfijn , gelijck daer

te (ien is geweeft in't exempel hier verhaelt.

In de welcke de fteen-fnijder , anders wel geverièerc

zynde , een werck fonder eer loude aengeleyt hebben,

't En waer dathy vervaert zijnde van defe verkeerde

ghelegentheyt desblaes, voorfichrelijckdehandvande

tafel genomen hadde. Gevende niet minder goeden
raedt aen de ghefbntheyr van 't kindt , als aen fijn eer.

Want defe fteen fchool
(
gelijck wel de anatomie ge-

leert heeft) met lbo een verwerde dwalingh verwert

fijnde aen defe t'famen gedraeyde blaefe ; foo dat iEf-

culapius felfs hem , daer Tonder openbaer perijckelvan

't leven , niet uyt Toude genomen hebben.

Het VI. hoofd-ftuck.

Een fteen va/l van de hlafe hefet zijnde,

E Een Man van tijdelijcken ouderdom feer dickwils

ernftelijck vermaent fijnde , heeft nochtans figh niet

willen laten van de fteen Tnijden. Niet dathy vreelde

(gelijck hy uytgaf ) voor de Tchaede van fijn leven.

Maer op dat hy niet en Toude (chijnen fijn familie te be-

roven van fijn natuerlick onderfteunfel. Welcke mey-
ninge



1^2 l>at derde 'Boech^
i

ninghe blijvende (leeckcn , foo nam ondertulTche

'

't qüaet toe:De pijn volgde bitterlick: Ende de krachter

vergingen fo van dagh tot dagh , fo dat 'tgebruyck vai

't lichaem afnemende,hy gedwongen wierd' te fterven

Den eenen nier van de Vüyligheydt verteert fijnde

maer d'ander van 't water foo uytgereckt , datfe fcheer

te zijn in plaetfe van de blaes. De welcke wy oock ge-

fien hebben dat geheel ledighwas, ende berooft var/

alle vochtigheydt. Maer de iiretren foo wijt, om de.

fteenen daer dickvvils door gegaen fijnde, dat daer ge-

mackelick een menfohen vinger in foud' konnen heb-

ben gaen.

Want deblafe felfs heeft gehat twee fteenen, van de
verrompeldc tuniken des felfs foo vaft omcingelt: dat-

ter behalven de felve naulicx een once waters foude

hebben konnen ingaen: V^'elcke ongewoonlickeengic-

heyt des felfs , fonder twijfFel , hem heeft gebaert niet

alleenlick een dickc befvvaerlickhey t des waters , maer
oock een geduyrige pijn gefprooten fijnde uyt de hee-

tefcherpheyt van t verbrand water , uytknagende ge-

durichlick de uytgeftreckte membranen van de blaes.

De welcke hoe wel de aenwryvinge , van de fcherpe

fteen , behalven de voorverhaclde ongemacken , oock
perfte , fo word' oock dele feer ellendighen menfche

ibo verre ghepijnight; dat hy door de grootheyt des

pijns, dickmaels niet gheweten heeft, waerhy figh

wenden foude ; niet meer denckende om den fijnen

voorteftaen: Maerfulcken verdriet hebbende in fijn

hateück leven, dathy , afgeleyt fijnde allede liefde,

de welcke wy gefeyt hebben dat in't beginfel van Adt
fieckte, gelijck een afgrond, verflondalle de pijn van

de fteen , blijdelijck geftorven is.

Het
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Het VII. hoofd.ftuck.

Een [leen van s Oneen , van felfs ofgegaen.

c Atharina Pannemaker, oud' zijnde 89 laren, na dat

zy gheheele drie laren grootmoedelick verdragen

hadde in hacr blafe , een Steen wegende drie oneen, en

twee dragma : foo heeft fy ten laetften feer ghelucke-

lick ghebaert dcfc Steenachtige vrucht , met twee Oe-
fterkens , van buyten infghelijcx omfet met een Steen-

achtighe korft.Van felfs meer ghedcrft hebbende :
dan

in fulcken ouderdom de alder-ervarenfteSteen-fnijder

foude dorven beftaen hebben.
Maer defe heldinne was , buyten haren ouderdom,

wonder frifch , ende van fulcken ftantvaftigheyt van
krachten : foo dat fy niet alleenlick fterckelick heeft

verdraghen defe langhe pijn van de Steen ; maer datfe

daer nae niet minder couragieufelick oock heeft ghele-

den die moeyelicke onmatighey t van haer uytvloeyend
• water , welcke plagh re volghen een blaes met fulcke

toeruftingh uytgheftreckt zijnde. Gaende daghelijcx

overftraet ; maer principalijck ter Kercken , alsof fy

nergens van gheweten en hadde. Ghelijck met groote
vcrvvonderingh met my ghefien heeh:,een feer ervaren

Medicijn van defe Stadt, ghenoemtlacobus Barra, met
welcke ick over dit oud wijfghegaen hebbe^

N Het
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Het VIII. hoofd-ftuck.

De manier om een fleen te halen

nyt d'urethra>

E En Steen welcke een Vrou lichtelick uytwerpt, om
de korte krop van de blaes , de felve kan een man

feer befwaerlick quijt worden om de lange roed'e.Maer

indien 't ghefchiet is dat eenighe Steen foo vaft hanght

in de urethra, fodatfe belet den doorgang van 't water,

foo nemen de Medicijns terftont haer toevlucht tot

driederley remedie , 't fnijdmes , den haeck, of de fuy-

ginghe.Ende door de hulpe der felver worden fomwij-

ten de Steenen ghebracht uyt defe enge Fiftule, en nae
datfe groot zijn , makenfe fomwijlen meer fpels me£
teghen-worftelen.

Maer de Tuygingh gaet d'andere verre te boven j als

feer veyligh oock de aldcrfcberpfte fteenen uydoc-

ftende : Dewijlevande fnijdinghe ghemeenlick ghe-

faten wort een onghelijcke cicatricé , ende den haeck

maeckt de gladde tunike van de urethra gheweldigh

rouw. Maer indien de fteen blijft by 't hoofken ; fnijd

vrylick, verfekert zijnde dat de fcherpheyt van de cica-

fricefoo feer niet te vreefenenis in'tvleyfchachtigh

eynd van de roede , als in den gangh in 't midden van

de membranen.
Maer oock boven defe drie wegen van de Steen uyt

te halen , foo hebben de ^gyptifche Medicijns de
vierde bedacht. Door welckes hulpe fy de fteenen uyt-

locken fcnder fnijden, niet alleen uyt de urethra ; maer
oock uyt de blaes felfs ; allecnlick maer met te verwij-

den de roedc door een ingheblafeQ geeft. De welckc

N Z op
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op dat hy niet nac binnen foude gacn, foodouvvenfc;

met een ftijve hand het verfte van de fchamelhcyt {

cndedefteenallengskens voort-gheftoten zijnde meij

de Vinger in 't Fondament gefteken nae t wijdfte var

de urethra ; douwen fy hem langfaem na t prseputium.

Als hy daer ghckomen is , foo wort terftont het pijpker

afghenomen , door *t welck de geeft in de fchachtis

gheblafen. Ende op foo een wijle worden de fteenen

van haerluyden uytghebraght > foo groot zijnde als de

kerne van een Ohve. Sie Profper Alpinus van de
/Ëgyptifche Medicine lib. 3. cap. 14.

Soodanighe Sreenen konnen oock wel , fonder (böf

danighe moeyten , daghelijcx by ons van felfs uyt , oiE

doordekonftuytghelockt zijnde. Infonderheyt door
de fuyginghe ofdoor den haeck ; ende fomwijlen door
de weldaet van 't cachtere alleen. Welckes proef zul-

lende onlanghs een Steen-fnijder nemen > heefteen
Steen der blafen foo groot als een kerne van een Olivc,

door 't cachetere alleen , ghebracht over d helft van
d'urethre. Op welcke plaerfe alff: vaft bleef , ende
niet en volghde de hand van den trecker ; ifle onder,

de roede ghevallen : ende de Steen daer iiyt gebraght

zijnde , -verlofte hy den fiecken gheluckelick van alle

pijn.

Wantihdien defe proeve der iEgyptenaren , fonder

bloet ghefchiedende , doorgaens hielp voor alle ftee-

nen, groote of kleyne ( 't welck Profper Alpinus geen-

fins en feyt ) foo foude die maniere wel by ons naege-

volght worden. Maer de paflagie van de manlicke

roedels al te engh , alsdatter fulcke fteenen fouden

door gaen : want oock de urethra kan aen een man foo

niet verwijd worden , als de moeder aen de Vrouw.
Ende daeromme zijnfe gheheelick vcrbijftert : de

welcke de Studenten der Medicijnen inplanten, Dat
de



der Medicljnfche aenmerkingen, x^y

de roede niet minder door de konftof inblafingh kan

verwijd worden : Als de moeder van een fwangerff

'vrouvande nature verwijd wordt.

Het IX. hoofd-ftuck.

Een meck
, fteenachtigh wordende.

E En onvertfaeght longhman , fteunende op fijn

longhe krachten , is in Weft-Indien nac een
l-wilden Os gaen laghen , wefende voorfeecker een
r;wreed en ongetemd ghediert. Maer als defe lacht

f qualick geluckte , is hy fwaerlijck ghewond gheweeft
van de Hoornen des Stiers ; de wonde gingh door

: 't peritonceum , tot in de holligheydt van de water*

blafe.

Welckesgefcheurde tunyken alfle feer veel etters

vergaderden; SooheeFtde Chirurgijn, om af te wif.

1 fchen , een groote wiecke daer in gefteken , gemaeckt
I van gepluckt linnen. Welcke foorten van linnen wort

ghelooFt te fijn het 'if^fi-Jisv van Hippocrates lib. 5.

• aph. 47. Soo is 't ghebeurt ol: door de onachtfaem-

heydt van den patiënt ; of door 't verfuym van den
meefter , dat de blafe de wiecke nae fich heeft geto-

gen , omfettende de felve eerft met fnot , maer daer

nae met een omwaflen fteen.

Waer van de wonde allenghfkenstoegefloten wier-

de ; daer wierd' geduyrigh etter ghewaetert ; ende de
kropvande blafe wierde gedrongen met foogeduyri-
ge befwaertheyt van te wateren : Soo datter fufpicie

gekregen wierde van een fteen. Den wekken hem den

N 3
fteeB-
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fteen-fnijder öock ten laetften uytgefneden heeft , wei f
fende foo groot als een menfchen vüyfl: : Ende bevat 1 fj

tende in ficli die wieck , wclcke wy gefeyt hebben dal '^

den Chirurgijn heymelick ontnomen was. Want defi'?;'

fteeri gelijck fy broos was ; foo wafle alleenlick mae jf'^

ghewaflchen van 't verhard etter. Maer den Ionghl''Jö

manverloft zijnde van dit grooteballaft, is terftondtP^

dat verwerde perijckel ontkomen , 't welck hem an-P^
ders deerlick foude omghebracht hebben. 1^

Zie dan, ghy Chirurge , de klippen en platen,!^^

die ghy fchouwen moet. Bind dan voorfichte-l'^

lick een fwechtel aen u lijnwaet , 't welck ghy iol'^

de wonden fteeckt , die nae binnen-waerts gaen:if

Maer 'let principalick wel op de boi-ft , buyck enl^
blafe. Welcke indien ghy niet ter herten en neemti
foo fult ghy fonder twijfFel vallen in fcherpe voet-

angelen van verwijt : Ende ghy fult de fieckeh , die

uwe forghe bevolen zijn , fmijten in^ een verwerde
dwalingh. -

Het X. hoofd'ftuck.

Een doodück geftvel aen den aers,

^ Elijck de harde ghefwellen , die haer tuflchen de^ ftroet ende de afpera arteria invoeghen , pericu*

leus zijn ; foo en is oock niet fonder openbaer perijckel

dat gefwel ; welcke de mans hanght tuffchen de blafe

en ;t inteftinum redum ; en de Vrouwen tuflchen de
felfde partien, ende moeder in't riiidden. Infonder-

h^ytindienfe opghewaflchenfijnde, noch niet vroegh

genoech
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ïTfl^enoech rijp'wort : Nochtijdts ghenoech 't etter uyt-

at..^iet, 'twelck. daerin begrepen is, Want de felvebe-

i iluyt den uytgangh voor de excrementen die der-

::.ivaerts uyt moeten gaen, door lijn groote: Methar-

Ï

ielijk te beletten dat den ftoelgangh niet na beneden
.•can gaen ; ofde moeder vloeyt , otde blafe het watec
Df kan flaen, Welcke beletfelen onghetvvijfFelt den

JMenfch ombrenghen.

Een Schoenmakers vrouw wies op haer t'feftichde

[aer een (eer groot gefwel tuflchen 't fondament en de
;noeder. Maer al te diep om de medicamenten daer by
,te komen , die 't etter mochten wegh doen. Of dat

't yfer de fweer mocht openen. Waer van 't gefchiet

is , dat 't ghefwel van daghtot dagh fich verheffende,

tot die groote ten laetftenghekomen is : Dat het felfde

haer te gelijck de blafe en den aerfdarm geparft heeft.

Wekker partyen gebruyck als fy niet konde miflen, foo

heeft fy moeten fterven.

Het XI, Hoofd-ftuck.

Pijn int fondament aUe vier uren

nae den (loelgangh,

C Oo veel als een menfche baet de matelijcke vloc-
^ yingh des bloets ; foo veel fchaet wederom de on-
matelicke vloedingh, infondcrheydt uyt de aderen van
den aers. De welcke uytgeftreckt zijnde door 't fcherp

en heet bloet , 't en fy datfe fich tijdclick ontlaften : Soo
verweckenfe dickwils verderflickef\veren,of geduyrige

N 4 pijnj
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pijn,ofomgaende pijn die wegh en wederkomt: Maer
lelden foo geordineert : Datfe komt op een feeckere

uyr. Welcke komende en gaende beurten , gelijck wy
nochtans in andere fieckten hebben gefien ; fo hebben
wy de felfde oock gcobferveert in defe wegh en weder
komende en gaende pijne van defe aderen.

Jacobus Scipio een lang man, maer fwack van buyck
cnde oock ten hooghften van een verftopte milt , heeft

groote pijn ghehadt omtrent den aers , alle 4 uren nac

den ftoel-gangh. Nademael de felfde pijn andere pleeg

aen te komen terftont nae den ftoel-gangh. De oorfa-

ke van welcke vertoevingW, fonder twijffel, kange-
leyt worden , op die taey.e pituita , de welcke eeii

kouden buyck fonder ophouden mengt met de melan-

cholie hangende in de hajmorrhoidifche aderen.

Maer waerom is defe pijn altijt 4 uren gekomen nae

den ftoel-gangh en dat prsecijs ? niet van de nature

van de melancholie ? de welcke ghelijcklè beweeght
wordt op den vierden dagh : Soo oock infghe-

lijcx op de vierde uyr ? 't en zy dat men miflchien te rug

loopt ; ende defewegh en weder gaende ordre wil ap-

plicerentoteen verborghen oorfaeck. De welcke ick

nochtans , in foo groote duyfterniflèn , gaerne achter-

laet om gefift te worden van gaeuwer verftanden.

Want defe pijn was lbo bitter : foo datfe den fiecken

naulicx kond' verdragen : Waerom wy alles verfocht

hebben , om hem te helpen. Maer de meefte hulp heb-

ben de bloedfuyghers aengebracht , de welcke aen den

cers geleyt zyn. Welcke door 't uytfuygen van 't bloet,

datde aderen uytfpanden , te gelijck hebben nae haer

ghehaelthetquaetfenijn, 'twelckdenaersten hoog-

Öen quelde.

Het
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Het Xll.hoofd-ftuck.

Een ^orm uyt de fchamelheyt,

ALs een levendigen worm een Schoenmakers vrou

uyteengefweldes fchamelheyts kroop ; foo heeft

den Chirurgijn gevreeft dat daer van foude komen on-

geneeflicke 1weer des ingewants. Maer God heeft foo

genadelick gefegent de reynighende ende verftercken-

de medicamenten , daer boven en beneden opgheleyt;

foo dat, de holÜghey t van de fweer behoorlick vervult

zijnde , ende de gapende tunyken naer behooren toe

Eetrocken zijnde; de fiecke in't kort ontkomen is de

ud-platen van defe periculoofe Zee.

Het Xm. hoofd-ftuck.

Een periculoofe gefcbeurtheyt gene/en.

"TN Aer is niet bederflicker voor de gefcheurtheyt van
-^ 't inghewant, als dat den dreck door den mondt
gejaeght wort. Want defe wederflockinghe geeft te

kennen de openbare fchadingh van demotusperiftalti-

cus. In de welcke, dewijle de ware ftandtvaftigheyt van
^'ingewanden beftaet ; foo en 's 't niet wonder dat een
menfch fterrt , als die befmet is. Hoe wel fomtijts e eni-
ge gevonden worden io fterk: Dat fy,overwonnen fijn-

de,foo doodlicken bederf, weder verkrijgen haer oude
gefontbeytftwek nochtans raerder is als eé witte rave.

Een
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Een Schipper, van een winterfcheSchipbrcucklang

nat en koud geworden fijnde , wierden de inghewan-
ten al te koud zijnde, van de geeft foo inghefpannen:

Soo dat , het procefliis peritonsei foo verwijt worde,
dat de felfde gevallen zijn niet alleen nae de fchamel-

heyt, maer oockin't fcrotum felfs. Van waer fyfeer

befwaerlickterugge geftooten zijn gheweeft : Ofom
den geeft gefpannen zijnde , ofden verharden dreck

:

foo hebbenfe niet weynigh gequetft de motus periftal-

deus. Ende dewijle fy haer van onderen niet konden
ontloflen, foo hebbenfe boven door de mond uytge-

worpen foo de melancholie, als den vuylen dreck.

Welcke boven natuyrlicke lofllngheen tijdtlangh

geduyrende , hoe wel de felve fcheen een feeckere def-

peratie te hebben : Soo hebben wy nochtans op den 15
dagh ghefien , dat defe inghewanden van Cornelius

Safbout wel op haer plaetfe ghebracht zijn gheweeft:

Ende dat den liecken , hoe wel hy geheel fwack , ende
nae by fijn doodt was, buyten alle hoop gheluckelick

voor-by gevaeren is defe periculofe Charybdis.

Het XIV. hoofd-ftuck.

Een longhmans '^ijf^eyJ,

WElcken gheluckigen uytkomft oock verkreghen
heeft een feecker njck candidatus fapienti^ : De

welckejongh wijs fijnde , ick weet niet wat voor argu-
mentê voprtgebragt heeft; op dat hy foude ontvlieden
de remedien , bequaem zijnde Vt)or fijngefcheurtheyt.

Seg-
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Seggende daer behalven, dat hy wel fagh'tperijckel

van de verfuymde lieckte ; ende de ftraffingh die hy
lijden foude om de verfmaede remedicn.

lae dat meer is , dat de doot felfs hem niet onvoor-
ficns overkomen Ibude. Want dat de doot alle men-
fchen doorgaens voorgeftelt wierde. Dat hy goets ge-

noegh hadde ; ende dat daeromme fijn overlijden nic-

mant fchaden foude , jae dat de felve eerder veelén

tot voordeel fijn foude. Ende dat tot groote midde-
len oock een groot gemoet betaemde. Dat hy nu ge-

noegh ghewerckt hadde in de wijfheydt ; ende heel

wel wift, dat men niet altijtmoet vreefen voor 't ge-

Be, dat eens gedaen moet worden.
Ende dat den Doodt oock een wijs man niet ver-

vaert, maermeerte wenfchen is als eenigh leven. lae

dat een dwaes menfchdoordeflaep vermaeckt wort,

ende voor den doot vreeft. Dat hy wel een longhman
fcheen te wefen ; maer dat hy ondertuflchen een oud
man is al die ghekomen zoude fijn tot het uyter-

üe van fijn noodtlot. Ende dat anderen anders ge-

gaen waren , waer haer de noodtfakelickheyt ge^

roepen fal hebben. Ende dat hy oock dien wegh
gaen foude , waer de fieckte henen gaen foude:

waer van hy op die tiidt omringht was.
• Dat het leven gheblancket fijndemet fchooneaen-
lockingen wel bedrieght de finnen van 't onervaeren
volck : Maer datter voor de grootheyt van een Phi-

lofooph niet onwaerdigher is. Waeromme hy't voor
een weldaet foude aennemen, indien hy maermoght
haeftigh aen fijn doot komen. Ende met kortheytdes
levens 't verdriet overwinnen : 't WelckmilTchien hem
fijnen volghenden ouderdom noch aenbrengen mocht.

Welcke fraeye moet nochtans in't kort defen Philo-

fobph heett befweecken : Als hy ghefien heeft dat
'

fijn
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fijn klapperighe fcherpfinnigheden van malkanderen
geblafen wierden van den dreck die hem te mondt uyt

hep. Ende dat die glorieufe tongh overgoten wierd met
die vuyle onfuyverheyt vandeaers : Ende dat t hert

met grooter benautheden bevangen wierd : Als hy oy

t

met fijn verftandt hadt begrepen.

De welcke feecker üilcken hevighen aflault op hem
hebben gedaen ; foo dat hy gaerne dien fchaduw-woo-
tïende Philofooph uytgefchudt heeft. Ende ernftelick

fijn vrienden gebeden , dat fy geen koften fpaeren fou-

den : Maer liever alles de Medicijns geven, jaealwaer

'toocktotde helft van fijn rijckdommen : Alshyraacr
mocht verloft worden van die benautheden , welcke
ó^^t fieckte aenbrocht.

Dat hem wel veelc dingen onvoorficns waeren over-

komen: Maer dat hy noyt gedacht hadde, dat de pij-

len des Doots foo fchficklick waeren. Noch dat de
pijlen foo fwack waren , welcke de inghebeelde Phi-

lofophie teghens de doot gebruyckte. Dat hy alle re-

medien toe foude laten , Ende alle dinghen doen , als

hy maer mocht verloft worden van dit tegenwoordigQ
perijckel des levens.

Door welcke weeninghen de vrienden beweeght
zijnde, hebben met grooten loon ten laetften Cor-
nelius Safbout beweeght dat hy de hant aen'twerck

gefteecken heeft. Ende geluckelick aen defe longh-

man dingewanden weder te recht ghebracht heeft.

De welcKe als fy weder in den buyck ghebraght

waren, 't en kan nauücx vertelt worden hoe dat

defen Philofooph verblijdt is gheweeft ; ende met

wat kloeckmoedigheydt hy dit geit ghetelt heefr,

waer mede hy fijn verlooren gefontheyt gerantfoent

hadde: Toonende waerlick met fijn exempel, dat de

ledighfte tonnen meeft klincken. Ende dat men wel

haringh
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haringh roept eer hy in 't net is. Maer dat de kloeke

mannen vvacker zijn in 't wcrck felts j endc te vooreo

Het XV. hoofd.ftuck.

Een av^rechfche flilfmjgemheyt.

SOo nootfakelick als *t is voor de Medicijns , begcc-

righlick t'onderfoecken in de nature ende manier

van de fieckte ; fo proffijtelick is 't voor de fiecken, dac

(y alle dinghen naecktelick ontdecken. Want deftil-

Iwijgentheyt fchae; ; ir>aer de gheveynfde vvaerheyt

veel meer. Wanthy gheneefter veel,den welcken vee-

len vertrouwen. Want wie foude met fijn pijlen 't wit

raken , 't welck hy niet en fiet ? want hy üaet daer nae,

ghclijck de blinde nae 't Ey , de welcke met een onbe-
kende fieckte vecht. Eenige handelen fchalkelick met
den Medicijn ; maer fpelende niet fulcken fpei , foo

bedrieghen fy haer felven.

Een Weduwe ondertrout zijnde meteen longman,
gevoelende dat fy , om een darm op haer fchamelheyt

gevallen zijnde, niet meer te voet en gingh ; heeft l^er

beft ghedaen om met alle vlijt denbuyck daer toe te

beweghen. Maer van haer hoop bedroghen zijnde , foo

is fy ten laetften , maer te laet tot den Medicijn ghe^
vlucht ; van de welcke fy nochtans by avontuer foude

gheh^lpen hebben gheweeft , als fy maer oprechtelick

gheopenbaert hadde de nature van haer fieckte , de
ivdcke fy looflelick verfweghcn haddc.

Maer
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Maier vreefende dat den BruydegommifTchien mochr

'

vernemen de broóké , weick fy hadde , foo heefcfe de
felve liever verborghen willen houden , als te forghefi

voor haer onbeforghrheyt , niet wetende dat de Me-
dicijnen gheen uytftel van tijdt en lijden. Ende dat de
occafie eens voor-by ghegaen zijnde , befwaerlick

wederom herroepen wort. WeIck verkeert oordcel

*Ly daer nae wel crnftelick , maer te laet , beweent
heeft.

^ ...:-..•.,•.
Want nu waren haer Jnghewandenf al verrot; ende

wederom ghebrocht zijnde in de holligheyt desbuycx*

en hebben hetquaet foo feerniet konnen verdraghen,

fbo datfe liever de fiecke om hals ghebraght hebben.

"Welck ongheluck feecker niet als te veel ghemeyn en is

voor de darmen ^ al te laec , of te krachtigh weder in'

ghebracht zijnde.

Het XVI. hoofd-ftuck.

Een onmatigh gehruyck van clyjïeren.

DE Huyfvrou van een Apotheker heeft het Dochter-

ken van Guiljelmus Evervinus , om de darmen vart

de geeft uytgelpannen zijnde , foo veel clyfteren inghe-

goten : foo datterinden buyck , nae haer overlijden,

gheopent zijnde , naulicx een vuyftjendrccxoverighis

gheweeft : wefende een krachtigh argument dat door

't onmatigh ghebruyck der clyfteren, niet altrjt de over-

vloedige dinghen ontrocken worden : maer fomwijlen

oock de nootfaeckelickc : welcke de behoeftige nature _

ten ketften fouden ftrecken tot voetfeLWant fonder des

felfs
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felfs gedurigh behulp , wort een menfch nootfaeckelick

verteere: ende ren laetften wort de overvloedige Fon-;

tQ.yn van ons leven uytgheput.

Het XVII. hoofd-ftuck.

De hinnenjle tunica van een dcrm uyrghc'^

hrocht door de Jioelgangh,
""

DYfenteria ( welcke Ceïfus tormina noemt ) drijft

uy t van de dermen dan bloet , met fbmmige mucofe
dinghen ; nu Vette dinghen : dankleynevee^kensvati

debinncnfte tunike : dan fbmmighe Vleefchachtighe

dinghen : ghelijck den naerftighen man Hercules Saxo-

nia ghefien heeft , een elle langh zijnde. Ghelijck wy
oock de gheheele membrane van 't inteftinum rttïnm.

Helmerus Chriftianus , uytetmaten ghepijnight zijn-"

de van fcherpe pij ne der darmen , heeft gevoelt dat van

de heete galle , fijn darmen /bo verfvvoren : foo dat hy
binnen acht daghen van onderen uytgheworpen heefc

die gheheele tunike, de welcke \ inteftinum rexflum van

binnen bedeckt. Want die worde voort ghedreveu , niec

terftont in 't becken : maer hangende vaft: aen den aers,

heeftfe daer niet behoorlick van konncn ghefcheyden
worden , als nae den tweeden dagh.

Wekk onghewoon Ichou-fpel van de hangende tu-

nike , de vrienden foo feer heeft vervaert ^ dat fy vreef-

den , dat oock de reft:erende darmen nae mochten
volghen. Maer de fake forghvuldelick overleyt zijnde,

foohebben wy de gene opgherecht die ï'onrecht verfla-

ghcn
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ghen waren. Ende alfïèr veele Medicijns tTamen gf

roepen waren tot hulp , om de grootheyt vande beroer-|

te ; foo hebben wy mee gemeyne (temmen befloten,!

eerftelik afte nemen de afgelchrabdetunike des darms;
daer nae behalven de daghelijckfche infufie van mede-
water , de ghequeclte darmen dickwils af te waflfchen

met defe volgende clyftére; door welcks hulphyoockj
gheheelick tenlaetftenisghenefengheweeft.

152. Uerbarum , veronica , agrimonia , centaury mimris,

Scardy fingularum manipulum wedmm. Mercurtalis , parie'^

tarU finguUrum ptgiUum. Decoqumuir ex n(ju<e plantaginis

C^ vmo rubrO'(^ admifce demde colaturte uncijsfix Succt

apij falujlris , meilis Mercurtalis , fingukrtm unctam.

Myrrhce > aloes ^ulveratarum fingularum dyagmam. MtfcCy

fiat cljjier.

Het XVIIL hoofd-ftuck.

f^et daghelkx van onder of gaende.

A Lithaea Erpicomia een dunne Vrouw' en fpichtigh,

^^ dickwils gequelt zijnde of vaneen derderdaegfche

koortfejofvan een verftopte miltj heeft ten laetften uyt-

gheworpen alle daegh» meer als 14. maenden langh , feer

veel Geel Vets^ leggende op den dreck ghelijckgermel-

len Boter. Maer gemeenHck met lukken menignte: dat

hy fbude hebben konnen vervullen eenige vaetkens , in-

dien 't yemant maer vergadert hadde. Het Vet in 't

vuy r geworpen zijnde , vlamde licht, ende blijvende een

tijt langh in d'excrementen verkout zijnde ; foo ftol-

de het t'famen ghelijck hard Vet. Maer dat aldermeeft

te
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j verwonderen isgheweeft, 'tquatn altijdt vcwrc

^j onder pijnifonder magerheyt,noch ook een koortfe

-_
iiedeed'fmelcen , welk nochtans eenigeMedicijns,

, )p den eerften angang ,
geloofden datfeongeiwïjf-

' cJtghewerckt hadden. MifTchien van Galenus ghe-
eerc zi j nde dat de vette excrementen komen van een
voortfeuyt-gietendevettigheyr. comin.3.inlib.e-
Did, 3.c«72.

Maer de Siecke van nae by befien hebbende , foo

hebbcns' aengemerckt dat fy niet alleenlick niet uyt-
geteert was, maar oock vry van de koortfe; en de in-

fonderheydt van die fpecie , de welke fy luyden haer
felven inghebeeldt hadden. Nochtans fchuylende in

haer buyck eenighe verborgen warnnte , diffolvercn-

dejfonder twijfel, 't vet, 't welck wyhier befchre-
ven hebben. Want de vette uyt-werpinghe wordt
voort-ghcbracht uytverfmekinge; ende die weder
uyt onmatige warmte: SieGalenüs lib. 7. comm.in
aph.35. maer de diflolutie des Vleyfchs behoeft een
feer groote hitte. Na defelfde, comm. 3. in lib. 3» e-
pid.cap.724

Maer waer van , vraegh ick , komt dit vet ? Seker
riietvande binnenfte membrane

,
gelijck fommighe

verkeert meynen. Want op die plaets en is gheen
Vet. Maer 't hanght alleeniick maer op de biiyten-

ftetunike vandeColon. Doorwelcks opene po-
ri, hoe wel dat 't geleerde luyden ghelooven, dat
in de dy fenteria doorvochtigen lommighe vette din-
gen : daerom en is 't nochtans niet waerfchyne-
lick , dat defe daghelickfcheuyt-werpingh van vet
van fo veel maenden voortghekomen isvan debuy-
tcnfte tunike van'c colon.

O Jae
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laé dat méér is , *t komt eer voort nae 't oordei.
van Galenusofuyt 't geheleLichaem , of van 't me"-
fenterium of 't omentum, 't pancreas , ofeen andere
vette partie des buyx. Want anders foudfe grooter c

pijn gehadt hebben^fy zoud' ook grooter fiekrege- i

liadt hebben ; noch fy en foud' in foo goeden en fter-

ken gefontheyt niet gebleven hebben oock noch nae
'tfemendelaernaedefe uytwerping. Gelijck noch
beneffens myfien de Medicijns, diehaer op die tijd

gedient hebben.

Hetnegenthiende Hoofd-ftuck.

fietfelfde vet van de blaje ende

den aersafkomende

^

MAer wat Tullen wyfeggen van Margareta Ap-
pelmania , openbaer Herbergh houdende ? de

welckophaer tfeventichfte laer oock heeft gheloft

dierghelijck vet -, foo door de darmen als door de
blafe : infgelijx oockfonderkoortfcmagerheyt, ofc

een fmeltende vloeding. Maer niet fonder de onghe-

matïghde warmte des buy cks , van de vvelcke wy de

fmeltingh van 't voorgaende exempel afghetrocken

hebben, defe is nochtans tegen 't eynd vandefiek-

te aengekomen een openbaer koortfe •• door welkes

hitte dat oude Lichaem foo isuytgeteerr ; foo dat de

dootnaulixinhaerwatghevonden heeft, bchalven

het faplofeen dorre doot Lichaem*

Het
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Het twintichfte hoofd-ftuck.

Een wonde des breeden darmsgenefen.

Als daer onder eenige dronken luyden krakeel ge-

refenwas,zowierdedenvermaerdenmaek-oplo-
hannes Schram fwaerlik gcwond,foin deborft^als in

denbuyk. Her punt van 't mes gingdoor.de breede

darm vande rechterfij de. Welke hoe wel die over de

30 uren hadt gehangen buy ten 't Lichaem,nu luitigh

verkoudt zijnde : wcfende renlaetften weder ghe-

braghtopfijnplaets, fooiffeniet te min weder ge-

keert tor haer oude matigheyt, Tonder eenige vree-

fe van verderf; gelijk GalenusaerdigLib.6.aph.58
Onder-tulfchen vloeyden dagelix door de gapin-

ge des monds eenfdeels de vuyligheden des buyx , en

oock ander deels de rouwe ende onverteerde Ipijle.

Mer de welke defenüok-op, naefijn ingeboren fiok-

achtigheyr, lich felven niet meer aU te veel opvolde;

foo wierde nochtans dele woonde van 't gedermt niet

minder geluckelik t' famen gelijmt : als ofhy geheel

op fijn dieet geleeft hadde»
Maer de wonde des darmswelgerefen fijndcmaer

den kanten van malkander gevoegt van 't doorge-
fnedenPeritonceum, is hy ten laetften gevallen , in

plaetfe vande wonde in een grote gefcheurrheyt der

voorder vallende darmen. De welke alffeverlaymt

wierde , iifc verandert op 't fefte laer na de gekregen
wondein fuiken hevigengangrenardatfe den menfch,
niet lettende op fijn gefonthey c , kortlick ghedoodc
heeft,

O 2 Den
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Den Chirurgijn die over de wonde ging , fijn beft

doende dat te vinden in d' ingewanden felfs,end daer
jiaemet een gefpe, of liever een naedttefaemen te

knopen de van malkander fittende kanten des felfs :

heeftniet alleen de wonde wijder gemaeckttmaer hy
heeft dedarmen uyrghebrocht ftouteiik ghenoegh,

waer hy kofte, uyt de liefen. Welcke onbedachte
meyning des felfs, foo verre is 't daer van daen , dat»

fcfoud' gebonden hebbende plaetfe van de wonde;
cnde den fiecken verfeeckert hebben van de Hernia ;

maer datfe eer de darmen foude aenghebrachr heb-
ben foo een onverdraeglike pijn : als een koude by-
kandts onverwinlik zijnde.
Maer ymandt mocht vragen , Waerom dat de ghe-

<juetfte plaets der darmen foo befwaerlick is om te

vinden ? of om datfe ghedayrigh beweegt worden ,

endc nauweliks een oogenblik , en houden de ghele*

fenrheyt , d' welk 't ingaende punt van 't mes ghe-
onden heeft? ofom de nature van demotusperif-

talticus , ofomdeghenomefpijfe, ofde Geeft haer
ongelijkelikuyt-ftreckende. By welke dingen noch
toekomt, dat in de vette Lichamen iomwijlen foo
veel vleyfchs bevonden wordt , ende foo veel vets in

de lielèn : fo dat den Chirurgijn noch met fijnoogh,

Boch met fijn vingers kan doorkomen tot de darmen,
ick laetftaen den n^eldt daer by brenghen, of den
draed foo omdraeyen , gelijk dat naeyen vereyfcht

:

welcke fray ghenoeg befchrijft Ambrofius Parasus in

de wonde der darmeH* Lib. lo. cap^gó.
Maer 'tLichaem nae de doodt open gefncden zijn-

de , foo hebben wy klaerlick gefien dat de verftor-

ven broek de ware oorfaeckwas desdoodts» Maer
«Ie wonde , die fes Jaren te vooren ghegheven was

,

toegegroey t met een fo dichte en dicke cicatrice: fo

dat
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dat naulix een droppelken nats meer daer d«or fou-

de hebben konnen door-vloeyen. Want de felfde

fat in de bovenfte plaetlè van 't colon : dicht by dat

membranifch bindt lel , *t welck door de lengde des

feifs lopende, ghelijck een kracht, en fteunfel geeft

aendekromen holl^gebogenfiftuledes ielfs.

Het eenentwintichftc hoofd-ftuck*

Valvula in tejlinalii.

Aer defè dicke gedachtenifle der darmen,brengt
eA^my in den fin die Valvulainteftinalis : de wek

foo dickmaels openbaerlick vertoont zijnde in onfe
theatrumanatonicum , tenlaetften nutlik is gcweeft
tcnlaetften alleman gemeyn temaken , niet op dat
ickymantsauthoriteyt zoude verkleynen; maerap
datick van 'tongelijckdes vergetelheyts zoude ver-
lofTen de waerhey t ; welckealtelanghin't duyfter
vcrfmoort gelegen heeft

.

Sooisdan defe Valvula niet alleenlick fgelijck 't

buytenfte toe-berey tfel fchijnt te kennen te gheven

)

den hayren ringh voleyndigende den gheheelen cir-

kel: de welke levendig zijnde gelijk 't orificiumven-

triculi, denootdatvcreyfchende , fich felven opent
oftfluyt. Maer liever fodanigen cirkel: van dewel-
ke hangt een menbrane, twee vingeren breed ; en al-

foo gemaeckt, datfebehalven de kracht van de ziel,

elke levendige partie ingegriffelt zijnde^ ook door de
weldaet van de figure,bequaem zy toe te lluyten den
uytgangh van't inteftinum Ileon. Voor de welcke fy

O 3 hanght
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hangralseen gordijne :of een feker breed voorhang"*

lel. Van welkers gelijkenifle wil de felve daerommcj
nietonbequamelick\'anCon{tantiu5 Varolius, een
deckfei van 't lleon gemoemt wort ,gelijkerwijs be-
deckende en bekledende 't Oriticum des feffs. Ana-
tom. Lib. ? cap^g.

Want allTer eenigh uytwerpfel van'tlJeon aen-
vloey r, foo lichtfe lich op ; gevende aen de felfde een
vryen doorgangh. Maer de vloeyingh op houdende
vak het terrtont neder : belettende weluytdrucke-
lik, darter niets yets weder te rugge keert van 't co-

Ion , ofcoecum, tothetUeum. EvengheJijckonfe
fluyfen, welckersdooren van felfs niet minder gheo-
pent Worden, danalfTe gefloten worden. Ende wel-

kers twee openftaendcdoorenfogemaekt worden :

datfe alleen maer open zijn met te wijeken voor de
ebbe ; geÜjckfe maer tegen ftaen met worftelen re-

gens de vloec.

lae indien daeryetwes isdatdefe Valvula hevigh

drukt , zoo drucktfe te krachtiger wederom. Som-
wij len foo dicht gefloten zijnde: datfe gheen alder-

-fubtijlfte geeft paiTagie geeft, 't En zy dat de kracht

ende vaftighey t des lelfs van een fieckte , off van ee-

nige vochtige ongetemperthey t verflenft. Gelijk dit

eertijts kiaerlik van ons is aengemerckt in een wae-
ter-fuchtighevrou. Aen de welke, vanweghen al

te grootenuttigheyt ghelijk de andere ingewanden,

foo ook defe Valvula had aengedaen lulcken groe-
ten fachticheydt : datfe nauwelicks met de handen
en kond'ghehandelt worden: lek laet ftaen datfe

haer fchuldighe plicht aen 't Lichaem foud' doen

,

tot de welckehaer debeforghde ende devoorfien-

de-natuere verordineert heeft. Maer de han-

ghende membrana van defe Valvula, ghelijckfe

dick
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dïck ende dubbelt is : foo verfchijntfe oock oblon-
ga of langh-werpend rondt , ende indienfe breedc
uyt-gefpannen worde, half eirkel-achtigh. Maer
zijn breeteis feer ongelijck. Want daer henen waer
^Y nae 'tilcon fiec , verfpreytfe haer wijt , wefende
bykans twee vingheren breedt. Maer hoe den af-
wijck verder daer van daen is ; derwaertswordtfe
ook enger. Sodatfe omtrent het midden van'tinte-
ftinum fwant foo verre looptfejgheheel verdonckert
Wort y endeophout in dien membranifchen omgang:
dewelcke van binnen af- fondert 't inteftinum colon,
van 't coëcum. üyt welke ongelijke brcete noorfa-
kclick volgt die halfronde forme , de welk vertoont
de Valvula door de konftuyt-geftreckt zijnde. Ge-
lijck getrouwelick vertoont de kleynfte figure.

Maer defe membrana , wort boven vaft gemaeckt
aen de hayrighe circulc , welckedc colon eyndight.
Maer van onderen wordtfe vaft ghemaeckt, of li«ver

wordtfe krachtigh vaft gehouden ('t weick nochtans
niet en fal blijcken, als voor een curieulen onderfoe-
kcr ) van twee dunne, kleynemcmbranulen ; voort-
komende van beyden zyden uy t de zyde van dat ori-

ncium, door 't welck de dunnedarmkens fich ontlof-

fen in de groote. Welker banden gebruyck is to be-
letten dat de Valvula lichrelick waggelt. Wantfy
binden de felve an't ileon.Op datfè niet vcrfcheyden

zyndeom de veelvoudige en veeldèrhande bewegin-
gen des lichaems, mach geduyrigh herwaertscn der-

waertsgetrocken worden .-ofeenighfins hier ofdaer

getrocken zijnde , terftontkomt van haer plaetfen te

vallen.

Maer't onderftedeel van deValvula drijft vryelik.

Op datfe haer haeftiger foo om hoogh haelt , aJs ne-

der douwt . In 't welcke de gheheek fcbuldighe

pli^cht
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plicht bcftaer , d*welck die wentelende deel aen'c
menfchelick lichaemmoetbewijfen. Door welkers
aenghebrochte toom ' t en ware dat de daghelickfche

weder- opflockinghe des drecks bedwongen wierder

foofoude noodtlaeckelick elcke oghenblick de ver-
yloeckte milt- poel des Buycks door de mondt uyt-
barlten : geduyrighlick dat deel vuyl gemaeckt zijn-

de , door welcke de redelike ziel de fadcn van fijn

Godtlikheydt anderen mede deelt.

Want 't IS foo van de nature voorfien. Dat hoe-
wei de dunne darmkens fpruytenvaade bovenftc
partyen : lbo en klimmen fy nochtans niet recht nae
beneden toe: maer dryvenhaer excrementen nae
boven toe: om de krom-gaende drayingen der inge-
wanden, Infonderheydt omtrent de plaets van dcfe

V^alvula. Sonder wiens vel hindering den drecklich-
teiick weder tot demont keren zoude.Wantdefwa-
re dingen worden na haer natuy r na beneden toe ge*
voert , maer aldermeeflrop een üibberige en nae be-
neden-gaende wegh ; tot welcke dinghen noch toe-
komt , dat de darmen Tonder ophouden nae beneden
gaen door de motus periftalticus.Welkes natuy r Ga-
lenus lullende fchrijven, fovcrlekerthy befcheydeük
gcnoegh, datdenederdalinge desfpijs doorde dar-

men gefchiet, als de darmen iich omtrent de felvefich

kronckelen. Comment.5'. lib.epid.6. cap.27,

Welcke natuerlike beweging der darmen foo ern-

ftclick vervordert worden fb van 't feptum tranfver-

fum; als van de mufculen leggende in de liefe ; foo dat

de ncdcrgebogen fiftula van 't colon,oauwelicx eeni-

ge vuylighey t foude konnen houden, welke haer van
't ileum gelevert wort; 't en ware dat de tuflchen gc-
ftölde verhinderingh van defeValvula de voor over-

hangende revolutie der felver in 't gemoet foude ge-

komen geweeft zijn» O J O-



2 1

8

Dat derde boech^ der

Ogeluckige hovelingen, indien haer-Iuyder veir"

gankelike macht vaftgemaeckt wierde met fodani-
ghen bewacrniffe teghens den weder of val. Sy en
fouden voorwaer {o lichtiick van de bovenfte faecken
tot debenedcnfte niet vallen: nochdetijdeliketuf-

Ichen komiten Tonden zo om hooch halen,en terne-

der fmijten den feh en top van deflibberige waerdig-
heyt : ende het betrouwen fteunende op eenanders
macht.
Maer laet anderen van die dinghen fpreeken , laec

ons blijven in 't medici] nfcheperck. Indien ghy dan
wilt vinden dit fraye werk van de vernuftige nature r*

inijd over dwars uyt de darmen noch vol zijnde van
drek beyde de uyterfte eynden van 't ileum en colon:

Ende ghy fult lien in 't midden des felfsde voorver-

haelde V alvula. Maer aldermeclt indien ghy water
fultgegoten hebben door 't afgefncden deel van 't

Ileon : daer'tvryelik doorfal gaen ,hoe veel nats

ghy 't ^t\\^ fult geprefenteert hebben.
Maer *t ghene , 't welck ghy fult ingieten door 't

colon, dat fal terftont de Valvula ftil doen ftaen. De
welke hoe ghy fe beter van nae by moogt fien , deyl

met 't fcheermes de tuniken van 't colon,noch uytge-
fpannen zijnde van't water. Ende 't beginfel geno-

men zij nde van de plaetfe tegen 't Ileon over,fo zult

ghy allengfkcns geleyt worden nae de Valvula felfs.

De wclkemaerop 't alderminfte opgelicht zijnde,fo

fal terftont alle 't natuytvloeyen dat daer vertoeft

geweeft is. GeÜjckwy ons befte gedaen hebben dat

befchaduwt is in de grootfte figuere* In de welcke

naerftiglijk afgetekent wort de hangende membrane
van de Valvula.

Welkers dickte ; breetc; verbindinge met' t colon

iftteftinum, ende fibreufe banden j aen de welke fy

van
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an beyden fijden onder aen 'c Ileon vaft gebonden
ort , indien 't u luft naerftelik t' overwegen ; zoo
Ir ghy , fonder twijfel, doorgaen tot de verborgen

...auyr vandit fecreet, Ende ghy lult nier konnen
racriaten te verbreyden de Godlike voorfienigheyt;

endede uytftekende vermaninghen van de wijfheyt^

welke Godmildelik in ons geordineert heeft»

Het twee-en-twintichfte hoofd-ftuck.

ConvuJfie van 'tJhdomen.

SElden worden aen een menfche de fenuen ran'c

Abdomen t famen ghetrocken, Maer nochtans
dikwilder , alsveele medicijnsaenmerken .-vertrou-

wende , ick weet niet, op wat onvoorfichtigheydt,

dat alle pijn des buycks komt of van de fcherpe gal

:

ofom den geeft,uyt.rpannende het infeftinum colon»

Maer de ongelijke uytfpanninge des buycks, ende
deaengebonden t' famen-trecking der ftijve fenuen,

bewijfen kjaerjik ghenoeg , dat de fenuen meer , als

de darmen lijden. Anders en zoud' den buyck fo on-
gelikelik niet t' famen getrocken worden ; noch de
fydenenfouden fooflim niet vertoont worden ; of
de rechte mufculen van binnen waertds zoo niet ge-
kromt zijn. Gelijk klaerder als den dagkangefiea
worden , indefe Convulfie , waervan wy hier /pre-

ken.

Een koude en vochtighe maghe heeft een rijcke

vrou foo veel rou Pituita opghehoopt ^ foo dat hec

fpeeckfel , uyt de mondt vallende daghclicks

vervulde een groot becken^ Maer als de vloedt

nae
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nae de darmen gekeert was, foo hebbenwy die ter-

ftont fo verwelkt gefien : dat-fe gecergt zijnde met

j

hetaldcrminfte prickel van 't medicament, fomwij-^

Jen ovcrvloedelick den drek uytgeworpen hebben,

lae fomwijlen twintichmael van vijf greynen radicisl

Mechoacanen* Welcke over-vloedigheydt van'

d' overlopende humeur nochtans ( 't en ware ghe-

weeft dat haer lom-wijlen den medicamenten uyc

gheput hadden) haer felven allenskensinvoeghdcj

indegevoelijkcfenuen , de welkedemedullelpina-
lis verftroy t zoodoor de membrane welke den buyk
omcingeit ; als ook door de mufculen; die daer naeft

aen fteunen.

De welcke van defe rouwe materie befet zijnde>ro

pijnigde haer fomwijlen zo grooten convulfie van 't

abdomen als 't emmers mocht, lae fomwijlen fo wilt

en wreet^ fo dat den buyk van wegen de pijn fchcen

ofrfe aen Itucken gefcheurt wierd^ Infonderhey t als

fy fwanger wierd. Maer's nachts aitijt grooterals

daegs^Welke dringende pijn nochtans oyt nauwelix
haer verlaten heeft , 't en was als de oorfaek wel ge-
purgeert was per radicem mcchoacanam ; oft als die

fcherpe domp des felfs verjaeght was , als oock den
geeft 't ingewand uyt fpannende, oft door mithrida-
tium reghen den nacht in den drank gedaen : of door
een clyltere , voor defe pijn , tijdelik ingegoten.

Welcke manier van te cureren bewijft feecker feer

klaerlikdat dele ongewoone convulfie van 't abdo-
men , den oorfpronk neemt ; uyt de rouwe en win-
dige pituita. Uyt de welke de felve aendoening ook
trektPhilippus Heghfteteru$,de welke de felve wijt-

lopig befchreve» heeftobfervatione^rima , decadis

quintae._ - _ __ —

^
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1

Het drie-entwintighfte hoofd-ftuck.

Een gsfvoel des fchamelheyts van de moeder.

Ghelijck de mannen of-leggen delaften van de le-

ver endc de mik in de fchamelheyr: foo de Vroa-
wen daer behalven al wat overvloeydt omtrendc de
moeder. Want de wech door welcke def onreyne
vuylnifle afloopt, wordt van de anatomici gefette

wefen 't benedenfte ligament van d' uterus, 't Welk
van beyden fijden afklimr tot deglaudule inguinales.

In de welcke gelijck daer fomwijlen ghel wellen ver-

toont worden aen de vrouwen van de Spaenfe poc-
ken ^ fokomenindefelfdeookvoortsdegefcheurt-
keden van ' t omentum ofder darmen.
Endedaeromme enfeyt Cornelus Gelfus niette

vergheefs. Lib«4* cap. 4. Indien een Vrou , als de
menftrua niet voort willen, bloetuyt de mond gaet_i

foois'talderprofiielickfte een cucurbitula aendes
felfs ingefncdenfchamclheyt te brengen . Wiitghy
d' oorfaeck weten ? want op ghecn plaetfe zult ghy
naerderby de moeder connen komen ; of fult ghy
krachtiger konnenafweeren dien ongetemden aen-

val, de welck 't bloet des moeders doet aen ': feptum
tranfverfumnae de bovenfte partijen ende infonder-

hay t nae *t hoofd ,
* t welck als een kauwoerde op 't

lijfgefedt wort.
Carbafia een cerlike weduwe , is van een quade

gcftalten des Lichaems ghevallen in de menftrua in-

ordinata: ende een witte vloeyng des moeders.Wel-
ketwee dingen de moeder fofeer verfwakt hebben :

fodatfe eengrootevuyligheyt vergader r zijnde, ten

lactften haeren vergaderden drek in de fchamelheydc

afgheleydr heeft. Wekkers vuyleghefwel in etter

verandert
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Verandertzijnde, weesdemedicijns, gelijk met de
Vingbcr, datdefonteyn van defe vuyJighedende
moeder was. De welkeoockafgevaegt zijnde, foo
is ddt fieke niet alleen beter geweeft: maer fy is ge-
helik van de ongelijke wegh afgekomen , in de welke
fy tot noch toe feercUendeÜk geleeft had .

Hetvier-en-twintichfte hoofd-ftuk.

Een teering desrugs.

DE teeringh des rugs is tweederley vanHippo-
crates. Deeene van al te veel met Vrouwen te

doen te hebben: Lib^2» de morbisj maer d' ander
van d'ofdruypingein'truggraet. Librodeglandu-
lis welke tweefpecien BalduinusRonfeuslumbago
noemt. Hoe wel dat dit woordtvan Feftus alleen

betekent een fwackhey t der lendenen. Daer behal-

ven fo is nochtans in de tering des rugs te fien fo een

geduyrige pijn ; als oock een o^verwinlike verwel-
king. Welkers natuyrdewijledefwakheyt der len-

denen nier beduydelik genoeg uytdrukt, fal 't beter

zijn met de meyninge vand' ouden te houden; als

lichtvaerdig van de felfde afte wijeken.

Want 't fcherpe pituira brengt hier de pijn voort;

verfcheurende grotelixdemembrane, welke'tMe-
dulla Spinalis aldernaeft omringt: ofde fenuen fclfs

die daer van voort komen. Maer indien de aderen of

arterien verftopt worden die herwaerts ghebraght
zijn van delendenen , of vanden neck. Of om de

vaft-bindcnde koude, de wclcke haerluyden inge-

druckt
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druckt is van al te veel fpringhens ; ofom den afval

van 't dick Pituita ( welkes groote ovcrvloedicrheyt

ick wel eertijts dacr gefien hebbc ) zo wort den fie-

ken niet alleen benomen d'overeenftemmingh tuf-

fchen de bovenfte en bcnedenftc partien des Lic-

haems: maerwortdaerbehalven onvruchtbaer ge-

maeckt om de wederom genomen materie van 't af-

gevallen faet.

Noch 't fpinalis medulla en verwelkt alleen niet/t

welckverftopt wordt: maer 't gehele Lichaem ver-

droogt oock met 't felve* Dit quaet allengfkens van
hier med'gedeelt zijnde aen de herlTenen doordefe-
nuen , vandaeraen'thertdoordearterien ,

gelijck

door de aderen aen de lever. Wekker alder-edelfte

inghewanden bedieningh openbaerghequeft zijnde,

foo wort het Lichaem noodfakelik traeg ; 't gemoet
verwelcktj ende den menfch wordt ellendeTick ver
teert.

In wclkedrie dubbelde wegh der fenuen, aderen,
cnarrerien , is oock een wegh te vinden , brengen-
de de koortfe aen de convulfie,of de convulfie ae nde
koortfe. Omdatdekoortle overkomt aen de con-
vulfie > foo fmijdt ( op dat ick met Galenus fpreeck

)

de hitiighe warmte des herts weg die koude , welck
de taye en lijmachrighe pituita ingedruckt hadde aen
de fenuen van 't Medulla Spinalis.

Maer indien deconvulfie volght de koortfe, 700
is 't merch des rug-graets verdroogt van wegen den
brandt des koorts. O f de fcherpedomp vandehee-
tegal, van 'taengheflotenhertderwaertsuytpego-
ten zijnde door d' arterien , heeft foo onghenadelick
ehefleeckendeghevoelende menbranen des lelfs :

foo dat daer van volght een verderflicke t' la-

men treckingh der fenuen, Aldcrmeeft indien

, een
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eenvoor-gaande koorts de krachten uyt - geput zal

hebben* V an de welke daerom voorfichteiicke ge-
noegh fchrijft Hippocratés : lib* 2« aph. 2(5. Hec is

beter dat de koortfe overkon:it een convulfie i als dat
deconvulfie een koor tfe.

Een onreyne Milt bracht Samuel Verfpreten foo

veeldampen na de herflenen : fojdat daer weder vaa
ghedropen is leer veel fcherpe pituita , eerft wel in't

achter-hooft en den Neck; maer terftont van daer

in 't mergh van 't rug-graet ; ende aldermeeft in de

lendenen , darmen , ende de leeden van de heupe.

Welcker partyen feer groote pijn hem heeft ghepij-

night met fuiken onvermoeyden pijn: foo dat alle de
couleur verloren zijnde,ende defraeyheyt, hy is ge-

vallen in een koortfe , dewelke hem verteerde mee
fuiken ianghfamen en ellcndigen Doodt : foo dat hy
voor desfelfsaen-komftedickwils ghewenfcht heeft

uyt te fenden fijn fwacke Ziel ; en uyt tefpouwen

fijnen tegen-worflelenden geeft. Het welke oock
in defe fieckte aengemerckt heeft, den Audteur van 't

Boeck de Glandulis.

Maermen heeft moeten verdragen 't gene dat niet

en was geoorloft te veranderen. Infonderheydt als

defe fmerte dieper inghewortelt was , als datfe voor

dentijdt , of oock voorde aldcrbequaemfle reme^

dien heeft gheweken* Waermede men fien kan dat

de Medicijnfche hulp niet alleen fwack is, maer oock

gheheel niet voor die hartneckige Teeringh.

Het
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Het vijf-en-twintichfte hoofd-ftack.

Tijn van de heupe door een^efvpelghenejen',

E
En huys-vrouvv van een feecker wacker ruyter l

fullende nae haer baringh of-legghen de nae-ge-

boorten, fooishaeralleenlick maer puur ende enc-

kel bloetafghegaen : ende dat met fulcken menigh-
re; foodac, de krachcenverfwackt zijnde , endede
inghebooren warmte al te feer uytgheput zij nde , de

iidtmaten daerfulcken fwackheydc vanghekreghen
hebben , de welcke haer bekomfte niet en kregen:

dacfe niet van haer konden afwceren de afdruypin-

£,^hen,de welcke haer het verkoude Cerebrum toe-
iondr.

Maer daer-en-boven wierde de heupe feer ghe-
queldt: de welcke 5 maendenlangh foo is ghepij-

nightgheweeft vancenalderbitterlte pijn ; foo dac

fy lomwijlen ghedwonghen is ghevveeft, 40ghe-
heele daghen langh op de felfdeplaetie te legghen.

Noch niet een duyinbreetdaer van te fchicken^ of
• terftondt wierdt fy van haer felven ; de fenuen wier-

den t' famen ghetoghen .- ende 't ghcheele lichaem

wierdt foo ftijf , als een ftaeck.

Ende daer-en-boven moit fy alrijdt legghen op de
\ quade fijde; ende oock foo vaft j foodattet haer
; nemmermeer is gheoorloft gheweeft daer een hoofd-

, peuluwe onder te leggen , of haer bedt te laten ver-

maecken: offoolangheop een fachteftoeJ te fitten.

Ondertuflchen wafTer van dat aendruekend' leggen
' fulcken brandenden joockfel ghekomen omtrent
de Iidtmaten van de heupe ^ foo datfe vreefde

P clat
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dat daer van niet foo een gangrene , als een bcderf-

fenifle op alle manieren foude komen van de gedruk-
te partie.

Sy heeft nochtans de nootfakelickheytghehoor-
faemt ; ende heeft haer overgegeven , hoe wel on-
gaerne, aen de onverbidlikepijn. Welkcs wreede
pijninge als de alderfterckfte remedien niet een hay r

konden verminderen. Jjoo heeft Godt ten lactften

hulp aenghebragt, Defe on gheneeflike pijn verdre-

ven zijnde , dooreen groot gefwel van de dye. In de
welke foo veel etters is vergadert gheweeft : foo dat

daer op deneerftendagh van deuytberftinguytge-
vloeyt gjeweeft zijn over de tien vaetkens.

pe welke daer nae dick wils weder vervult zijnde,

fo is de pijn vcrdraegliker geworden , cnde'tquaet
vol van verdriet overwonnen zijnde, heeftfe weder-
om verkreghen een feerbequamelickLichaem. Het
wcick hoe wel 't van de magerheyt foo befmet wns ,

datfe naulix mocht fpreecken offich verroeren. Soo
heefcfe nochtans daer nae tweelingen ghebaert ; le-

vende alfo wel te pas,als oyt voor dat ongeluk. Zeer
wel feyt dan Galenus,uy t Hippocrates, dat de fcher-

pe fiekten gelijkfèdoor den afgangh , ïoo wordenfe
lang gheoordeelt door de ghefwellen. Prog.Üb. z*

fecl. 6f

.

Maer dat de geleerden hier toefien, of Ks/wata van
Hippocrates betekent worden,defe beroerte,of des
felfs oorfaek , oft alle beyde. Galenus feker , com:
inlib.6^ epid.fedt* 5.aph.22. feyt klaerhk. Dac
Ks/jwa^avanHipocratesverftaen worden te fijn lang-

duyrige defluxien in de lidtmaten ; ende infonder-

heytindeheup. Ende 't M\Q verftaen ook bykans
Hefychuis, Grotianus en anderen,

Hic-
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Hieronimus Aiercurialis feyt dat men teghens
de influxen nae de heupe , de aderen achter d'

ooremoetflaen : op dat belet wordt de vloedt
nae de heup gaende. Maer teghens de fiecktc
die nu in de heupe vaft is , foudc wcynigh hel-
pen 't bloedt achter d' ooren of,ghetapt. Welck
oock Galenus feyt , dat binnen fijn leven op die

,
pi acts , om die oorfack niemandt afgetrocken is

j

gheweeft.

Maer in 't boeck van de locht
,
plaetfen , ende

j

water wordt ghelefen. Van te paerd' te rijden

I

krijghen fy de Kicr,JaT« om dat haerluyder beenca
! altijdt benevens de Paerden hanghen. Al-waer
i K5<f^tfT:tbeteeckenen of een afdruypingh : of een

,: fieckte daer van ghefprooten zijnde.

Maer in 't boeck van de plaetfen indenmenfchp
beteeckent dit felfde woordt de fieckte fclfs van
d' afdruypinghe aenghebracht zijnde. Maerdaer-
om nochtans niet de waerachtighe pijn van de
heupe. Van waer datfe op die piaets feer klaer-

lick af-ghefcheyden wordt. Ghelijckerwijs wel
beteeckenende dierghelijcken , maer gheenfinsde

felfde beroerte. Ende daerom doet hy daer by
voorfichrich ghenoegh* Indienfe weynich ghe-

: vloeydt zal hebben foo falfe voortbrenghen een
pijn in de heupen ; endei*^«'<^("*'f»of een langhduy-

. righe pijne der kleyne Idtmaten alffe opghehou-
den is te vloeyen^ Maer laet het ons ghenoegh
wefen den dorftighen defe fonteyne ghewefen te

hebben , laetfe haer-lnyden wijder open doen ,

de welcke meer tijdts hebben

.

Hee
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Het fes-en-twiiitichfte hoofd-ftuck.

Be heu^e van ^tyfer afghebrandt.

IAcobusVincuswefendetedier rijdt Ambaffadeur
vandenPrincevan Lans-bergen; ghevallen zijn-

éicin diergheüjckepijne van de heupc, heeft alles

verfocht, op dat hy dele pijningh ontgaen mocht.
Maer als de remedien w^nich of niet holpen , noch
datter gheen hoop vaif' ghenefingh verfcheen , ofec-«

nigh reecken van een heylfaem ghefwel ; heeft voor-

ghenomendefehevighe fieckteteghen te gaen met
een remedie even hevigh zijnde, endc by tijdts tot

decauterie, ghelijck als deuyterfte remedie van een

veroudefieckte. fie Hipp, Lib. 6. Aph. 60. Ende
CeirusJ:4. cap.22.
Ende defen kloeckmoedighenjonghman heeft den

Chirurgijn oorlof ghegeven om te branden niet foo

feer de huy t op de heupe,als oock in te branden met
'teyghenyfer'^tvleefchtot hetbeen felfs toe« Sijn

beft doende oj) defe maniere uyt te lockcn de mate-
rie fchuylende onder demembrane de welck om 't

been is. Met welck werck als de chirurgijn ruygen
grofghenoegh te werck gingh, 'tisnaulicksom te

fegghen meT \.vat een kloeckmoedigheydt en ver-

draeghracmheydt desghemoedts defen fiecken dit

gloeyendtyfer verdragen heeft : niet ter loop maer
meteen langhlame handt isifghelijcks op de dye ge-

fet zijnde.

We 1 c ke onghewoone wreedtheydtbykants meer

de medicijas vervaert heeft, als den (lecken felfs.

De welck vo(>rghenomen hadde alles liever eens te
|

lijden i
|j
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iijdcn; als gheduyriglighequclc te worden van ee"

foo vvreedenbeul. Vandewclckehemnochtai-sii'ï^

ghehecldefe wreede medicijne verloft heeft. Nie^

döordepijne, de welcke door fich geen pijn wegh
neemr ghelijck onderfcheydelick leert Galenus Lib.

6. epid. co;nn:i,2, fcd. 9. Maerdoor degeduyri-

ghe vloedingh van de diepe fweer 't vveick hy feker-

lick foo iangh onderhouden heefr , tertijdt loedat,

alle de materie ghe-evacucert zijnde, hyhayi:er> aU
Ie vrees van een weder inval is ghewceft.

Het feven-en-twintichfte hocfd-fluck.

Ben wonde van 't Medul/a Spinalis,

DE döodtlicke wonden worden op twee m-'-ni^rén

ghedeelt: fommighedooden altijdt ; fomniiglie

dickwils. Nae datfe dieper ingaen , ofiTïei grt crer

toevallen verwcrt^zijn, Celfus telt de wonde v^n 't

meduUafpinalisbyde ecrfte fpecie welckf's pciikel

hydaeromvoorftcllende, doetdaerby. Dathyniet
behouden kan worden , die welcke her Meduila van

't fpine aen ftucken is.

De foon van Lambertug Erpenius met een dagghe
ghequetft zijnde in 't mergh van 't rug-graet , is ter-

Itont op de aerde ghevallen : met fulcken verftopt-

heytvande biafe^en den Alvus dat daer niet uyt
quam als uytgheiocki. zijnde met d'aiderhevighfte

Cathartica. Van de welcke noclitans een weynigh
daer nae defe partijen gantfch met beweeght wier-

den : allengfkens foo gantfch bot en fonder ghevoe-
len geworden zijnde : om de ontbonden fenuen dacc

toe verordheert 5 dacfc op geen remedien en paften:

P 3 Van
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Van weicke onderdruckinghe des buycks : foo
(ijn de inghewanden niet alleenlick ghefwollen ,

van den geeft , ende den dreck al te feer opge-
houden zijnde : macr van weghen de onderghe-
druckteinghewanden, wierde 't hert foo feer ont-
fteecken , ende de fenuen wierden foo feer ghefpan-
nen : dat hy daer van niet alleenlick in een hevi-

ghe koortfe ghevallen is : maer in fo dicken on**

macht; dat hy op 't eerft feer gelweet heeft .- maer
terftondtdeghehecle gheftaltevan't Lichaem kout
isgheweeft. Ende alle defe dinghen oock foo raf-

fcheück. Zoo dat hy den derden dagh nae de won-
de , gheftorven is. Mei klam fvveet van alle kanten
befet zijnde.

Het acht-en-twindchfte hoofd-ftuck.

Een ongeneejlich fiftule.

DE dochtervan den fchildcr Nicolans Elias, een
tijdt lang ghequelt zijnde van een bittere pijne

der lenden, is ten laetften in fulcken moeyelicken
fiftule des fchamelheydis ghevallen ; de welckc met
haer gheduyrighe loop foo feer heeft verteert de
krachten van dit fwack Lichaem ^ datfe korts ghe-
ftorven is. De Anatome fullende onderfoecken nae

de oorfaecke defes doodts , heeft een openbare ver-

wormtheydt ghevonden in de cofta fpuria : ghc-

duyrighuytfendendein'c ondergheleghen vleefch

,

foo veel fcherpe vuyligheydt ; foo dat dat opghe-
gheten zijnde , daer een fiftule van c^hekomen is,

ghelijckfe lang ende met veel omweghen was ; foo

oock bedriee-ende alle de hulp der medicijnen.

Weicke
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Weicke onmachtigheyc deskonfts oock dickvviJs

re fien is , in de fiftuJen die dicht by den aers komen.
Welckers beginfel fonnwijlen feerhooghuytloopt

:

ofnae de lendenen, of de vertebren van de Thorax ;

lae fomwijlentot de fchouder - bladen felfs : in wel-

ke plaetfcn ick oock dickmaels ghevonden hebbe
een fonteyn van verre daer afgeleghen , ende onge-
neeflicke fiftulen.

Welckers onroeganckclicke vervuykheydt , op
datfe re minder met 't provet foud' gevonden wor-
den , dat heeft de kromme gangen der felver beier.

W'eJckoockbeledten ophout declyfteren verordi-

neert tot de fweer door d' uytfpoelingh. Ende fy

lluyt uyt de handt weicke foudewegh nemen 't been
van binnen verdorven zijnde. 'tWelck nocht-ans

niet by tijdts uytghenomicn zijnde , zoo wordt eeri

menfch dooreen onrype doodt wegh ghenomen en-

de belet met macht, datde fiftule van den medicijn

nieten maghghenefen worden, treckende fijn be-

ginfel van een vervuykheydt daer verre ofghelegen.

Welkes kanten hoe wel ghy met een fcheere , ver-

wijdt ende grootermaeckt ( 'twelck nochtans ghe-

heei profijtelickis totde huyd-fiftulenj foo lult ghy
te vergheefs arbeyden ; noch ghy fult oyt komen
tot het beginfel van de hoeckachtighe en kromme
ghebooghfaemheden. Van de weicke foo veel tack-

jens afklimmen . en foo veel rivierkens door de die-

pe mufculen en tendines dat hoewel 't provet. kon-
fteiickinfoodanigen krommen fiftelghefteeckenis;

hetfelveghecnfins nochtans aen kan raecken , noch

veranderen, ofwegh nemen de natuerlikevcrvuylt-

hcyt, wefende d' oorfaek van een geduyrige 1weer

Het
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Het negenentwintichfte hoofd-ftuck.

Een doodtlich^ghefwelder lendenen.

GHelijck de haeftighe fchrick ende 't onverwacht
ongheluck feer veel fchadedoen aen fw^angher

vrouwen ; foo quctft haer oock niet minder een on -

tijdelickeontfegginghe; ofeen fwaren val: quetfen-
de te feer defe ofgeene partie des Lichaems. Welkes
fchade ; hoe wel datfede fwangere vrouwen weynig
achten , foo krijghrnochans de vrucht daer veel fcha-

de van , jae oock wel volmaecktiïjnde. De wclcke
foodanighe onghelucken fomwijlen foo fchandelick

Hiifmakcn, in de moeder felfis, dat ghy 't felve daer
iiae met gheen konft verdrijven mooght. In 't welck
leecker blijckt de onbegrijpelicke kracht Godrs
Voor de welke het even licht is, een menfch te ver-
anderen, oftemaecken»
Een arm vrouken fwanger gaendc . is op haer fe-

vende maendt achter over op haer lendenen ghevai-
len ; maer fonder openbaer fchade des huyts. Maer
'tkindtghebooren zijnde, heeft een groot ghefwei

op de lendenen ghehadt : de welck gheopent fijnde

,

f00 is daer Wel veel waters uytghevloeyt; maer niet

minder 't leven felf : welck we^h ghenopien zijnde ,

foo hebben wy ehefiendat gelijck de v^tebrevan 't

rug-graet gbefcheurt waren , foo warenfe oock wijc

van malkander verfcheyden. Endede fenuen van 't

medulla fpinalis zo verwertdoor'tgefwel verftroyt;

fodat ghy ner^^^ens een punt van een mes foud' gefet

hebben, fondcropenbaerperikel van 't leven. Wel-'

ke ellcndigheydt indien ghy vreeft , Chirurge ,

wacht u, dat ghy nemmer onvoorfichtelick yetso-

pent, 't welck een menfch foo Üchteück doot.
- -

^
ïsiet
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Niét langh daer nae is ons oock diergelijcken ge-

fwel vertoont j maer ghebroocken zijndeindeba-
ringh felfs : maer met ghelijcken ongheluckighen
yytkomft. Soo om de gangrena , verterende ter-
itonc de ghebroocken kanten van 't ghefcheurdt ge-
fwel. Als om de bloote fenuen , door 't gefwel hier

en daer veritroyt zijnde , welcke de omvloeyende
lochtfoofeer verandert hadt : foodat't nietgeoor-
loft is ghcweeft't kindc 't leven te verlenghen over
den derden dagh.

Maer Jaten de chirurgijns opteeckenen 't perikel

,

't weJck hier aenghemerckt is in de lendenen ^ dat 'c

ielve oock moet ghefchout werden in dat facht ghe-
fwel, 't welckfomwijlen fit in de verwijde futuren
van 't beckeneel. Waer nae roe als 't fcheermes ge-
brocht wort, quetft het feer lichtelickdeherflTenen,

daeruyt-gheftroyt zijnde. Ende nier anders denc-
kende , foo fchaedt ghy den gheenen , den welcken
ghy tot hulp ghekomen zijt. Zoo veel als tot het

felfdein foogroote duyfternifTen ghedacn zal kon-
nen W(jrden,gebruyckt gauvveoverleggingh: endé
neem liever u toevlucht in lul^kenpericulofen ghe-
fwel, totdeemplaftra, en fomenra difcutienria : als

tot deTnijdingen, foo fchadeiick zijnde voor 'tmen**

fcheiick leven.

Het dertichfte hoofd- ftuck.

Het rug 'graetintrceeghchlcoft.

ICk fal by deie twee exemplen noch het der-
de by doen ^ maer met een beforghder fchae-

le van de Anatome gheweghen : te weten ee" e*'-

fwel een Raep ghelijck fijnde , op de f TJe
'- ctie
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pJaetfe de vrucht aenghebooren zijnde . indemoe"«i
derj om een raep , ^veJcke de moeder onvoorfich-
telick gheweygert was. Om wiens weygering wil

,

als de vrouwe, haers ghemoets onmachtigh zijnde,

op haer lendenen gheimeten heeft , foo heeft fe foo
fecrgequetftdat teder Lichaemken van haer vrucht

;

datdaer van 't felve een groote Raep op de lenden
ghebooren is . De welcke deunende op een engh
voctken , op datfe den Chirurgijn af foude halen ;

foo heeft hyfe met een draet valt ghebonden : daer
naefijn befte doende de felve verftorven zijnde met
een fcheer-mes ofte fnijden. Maer eer de faeckc

daertoequam, zooftorf nu'tkindt.

WelckesdoodeLichaemals de Anatome onder-
focht heeft ; foo hebben wy ghelien dat 't MedulJa
Spine gantfchlick ghefcheurt was ; ende de voort-
pruytinghen van de aderen foo veranderück en ver-

fcheyden door 't ghefwcl vorftroy t : foo dat het niet

in demacht van den medicijn en was , dit uytwafch,
opeeni^he manier, wegh te nemen: of terftondt

foude den liecken 't leven benomen gheworden
zijn. Van welcke wreetheydt , daeromde Chirur-
gijns ernftelick vervaert moeten zijn ; foo dickwils

dierghelijcken ghefwel voort komtj als nu fesmael
van onsghefiengheweeft zijn.

Want dit verdorven Sp'ina wierdein twee gelij-

ke deelen ghefplitft : van de laetfe vertebra des

borfts , tot in de fyden van 't Os innominatum.
Defe gapende fpleet wierde van 't Peritoneum be-

deckt. Door wiens membranen overvloedigh

veel fenuen verftroydt wierden buyten haer /poo-

re ghedraghen zijnde. Welcke figuere van'c «ge-

deelde Spina, hoe-wel tenhooghften mifmaeckt,

foo heb ick 't nochtans net in 't koper doen
fnijden
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fnijden: laet de chirurgijns dit ghefwel niet onvoor-

fichtelick openen; inacr Jaetfc met aller macht de

fchande fchouwen, vvelck. haer onghctwijfelt daer

van foude overkomen.'

Het een-en-dertichfte hoof-ftuck.

Een Fulvafwemmendei?i degalle.

S
Eerwel feyt AreteusCappadox, lib. acut. 2.ca{?.

40. In 't midden van de darmen der vrouwen is

de Vulva gheftelt , 't vrouvi'elick inghewant by nae
verkreghen hebbende de natuervan't gediert. Want
't wordt van fich felven bewceght, ofnae de darmen,

en lever; ofde Thorax , ofandere inghewandcn. In
dewelcke het dickwils verweckt ontallick quaet :

welckde gaeufte verltanden moedcmaeckt. Maer
nae dat de iiecktcndes felfs, cnde de Symptomata
verandert worden : daer nae verfchilt oock dickwils
des fclfs gheleghentheydt. Als nu aen een plaets

hardt aenghebonden zijnde; maernuherwaerts en
derwaerts gaende, Welcke onderfchcyden voort

ghebraght worden van de banden des felfs nae datfc

flap offtrack zijn. Door welkers behulp dewijJe de
felfdc ghebonden wordt of aen de darmen , of de
fchamelheydt ,• foo volght nootfakelick , dat nae de
bewegingh der felver , omhoogh of om laegh, of
fchecfdit dwalende inghewant ghetrocken wordt.

Wilt ghy-luyden klaer hebben 't exempel van de-

fe drijvende bewegingh? aenmcrckt wel naerftigh-

lick op de vree0elicke befluytinghen van de moeder.
Maer aldermeeft op 't groot ghefwel 'twelck in

een wijf in onfe oud'-mannen-huys beneffens my >

icer veel medicijns ghefien hebben. De kivQ
verhefce
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vcrhefte de rechter fijde, in de lelfdc plaetfe, de
welcke de nature tot de lever verordineert heeft;

meteen opcnbacr rrhefwel ; endc een feer hevighe

pijn: jaemet foogrootebelwaertheydt derpartie,

ende uytrcckinghc : foo dat veele gheloofden dat
hetinghewandtvande lever foo groot gheworden
T.'as,

Maer 't fcheernnes , nae de doodt , aen 'c Lichaem
ghefteccken fijnde , heeft klaerderalsdendagh ge-
Teert , dat dit ghelVel niet toeghefchrevcn en moet
worden de lever,maer de Vulva: want de banden los

ghemaeckt pijnde , hadtfe foo veel galsin fichghe-

trocken j foo datle daer van uytghefpannen zijnde,

loo groot was als een kindts hoofd van twee of drie

jaeren. Zwemmende oock in de felve gal: de welcke
vvy overvloedi^.^h geilen hebben dat door de darreien

iiyt-geftort was^ Van welcks iTamen gheftremde
maffe taeyheydtghelijckde (leckte fijn ootfpronck
gheno^nen heeft, de lieckc I2 jaren queliende^ foo
is 't oock waerlchijnelick dat de gheduyrighe pijne

desfelfs ghekomen zy uyt de fcherpe afknaegingh
van de gal.

Welcke oock feer veel fchaede ghegheven had aen
d' andere inghe wanden. Maer voor eerft aen'rme-
Icnrerium , welckes menbranen de (o^U't feer hadt

gheinflammeert. Ghelijck oock de blafe met .etter

vervult zijnde* Niet te vergeefs feyt dan CelTus.

Dardemedicijneeenkonftisdiedaernae raet. En-
de foodanighen reden ghevend' van het raetfel : hoe
wel dar fy 't dickwils geraden heeft ^ foo bedricght-

feonsfomwijlen. Maer op dat ghy niet altijdtop'c

onfeeckeren drijft ,maeckuvaft met de Anatome.
De welcke hoe wel datfe de dooden weynigh voor-
deels geeft .• foo helptfe nochtans de levcndighen

feer
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feer veel t de welcke anders lichtelick in diergelijc-

Icc onghelucken louden vallen. Waerom waerlick

denlelfden Celfus. De lichamen der dooden te ope-

nen is den leerlingen nootfaeckclick Jckfoudedaer
wel bydorven doen 5 oockde gheene die de medi-
cijnen profiteren.

Het twee-en-dertichfte hoofd-ftuck.

Een water-jüchtvan dt moeder,

AEtuis fullende befchrijveu , contrac, med. tetr. 4.
fer. 4. cap. 79. de Water-fucht van de moeder

,

vcrklaerdt dat'er altemet voortkomen mde felfde ,

fommighe Lichaemkens ghelijck als de blafe van de
eal. In de welcke de vochtigheydt vergadert word,
de welcke uytghegoten zijnde , lijmachtich, en wa-
terachtich is. Hoedanige blaefkens daer oock iom-
wijlen voortkomen in 't mefenterium > infonderhcyc
dergener, de welcke van de water-fucht t'onder-
gedruckt zijn. Maerdefen autheur druckt hierey-
gentlick uyt alleen de fpecie van de ballaft des moe-
ders de welcke andere fchrijvers noemen de wateri-

ghe. Welckes proeve ick nochtans twee mael aen
jonge medicijns vertoont hebben.
De huyfvrou van Philips den Noorman eenighen

tijdt langh ghequeldt zijnde met buyten-tijdtfche

menftrua , heeft ten laetften ghebaert ick weet niet

wat voor een vette mafla: vervattende in fichfeer

veele blaefkens : ghevult zijnde eenfdeels met geel

water als faffraen; anderdeels met de geeft alleen.

Be felvewierdegheloftnietgelijckelick, maermec
ftücken en broeken. Maer defe deelen fijn foo veelé

fheweeft , foodatfeby nae vervult hebben eenghe-
eelen foodanighen emmer, met de welcke onfè

Vrou-
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/rou-luyden water putten. Welckc Mola uytghe-
;vorpen fijnde , foo ifler oock uytghevloeyt fooveel
varerscn bloedtsuyt de gheterghdevalva: datfe

iickmaels van haer felven viel. Welcke nederfmij-

i :inghe van krachten oock heeft bevanghen een ande«
re vrou , de welcke ick oock ghefien hebbe dat dier-

>helijcke Mola otgeley t heeft, Maer alle beyde te
• fecht e^hekoeftert zijnde, hebbenfe weder verkre*
ghen in korren rijdt haer voorighe ghefontheydr.
Barende daer nae alfoo geluckeÜK , als of daer geen
ghebrcck van inde vulvagheblcven was.

Hetdrie-en-dertichfte hoofd-ftuck.

Fungus wjt de moedergesneden,

DE medici fieneerft wel een pijn hebbende Fun-
gus , macr rerftont niet fonder ghevoelenvan

eenighepijn. De welcke dacrom ghemeenlick be-

I fwaerlicker wordt ; hoefe meer brandt van de heete

gal. Welckes overvloedighaen-vloeyngh verweckt
in de felfde niet alleen pijn,jcokfel ende inflammatie,

maer fomwijlen ook blauhey t , ende daer na de ware
natuyr van een Carcinoma. Gelijck klaerlijk verto-

nen de memmen , de tongh , de lippen , de keel , de
vulva; of andere partien ,openachtighof lang ront
zijnde; offo gevult zijnde met glandulen;datfe lich-

telik veranderen in Fungos, 't naefte fubjed: van een
carcinoma.

Uyteen cancreufe fungus van de mondt , volght
behalven 't ^hevoelen van de hitte en pijne , dedic-
ke en moeyelijken Sputum ; 'twelckHippocratesin
coacis prer.otionibus , c. 16. aph. ^6. ^rryt;^»?-^®-

noemt. Welckes natuyr by feys dat daer in

bcltaec
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beftaet^ Datfe voor 't etter gaet , datuyt de Tho-
rax uyt lal barften, Maerin ons vocht Hollant eyn-
dichtle gemeenlick

,
ghelijckerwijs een feergetrou

oordeel , oock de alderhevighfte koortfen. Oock
de variolevan binnen , ende fomwijlen dealder-we-
derfpannighfte beroerten van de verftoptemilt. In
de wekken fomwijlen foodanighen ptyelifmus uyt-

looptmeer als een maendt langh.

Maer indien eenighe fangus beflaet de Vulva : foo

drijftfe hen gheduyrighlickaen : ende giet des felfs

menftrua niet minder overvloedelickuyt , als ofde
ware baringh voor handen was. Van de weicke als

nochtans dit vaft ghefwel geenfins uytghedreven
Wort; fois'tnootfakelickten laetften fijn toevlucht

te nemen tot 't Scalpellum y en door des felfs hulp

tot de wortel toe uyt te plucken: 't weicke defe

voortghedreven baringh niet heeft konnen uytroe-
yen.

Maer daer is konft aen gheleghen , foodanighe
fnijdingh te beginnen: ofwel te volbrenghen in lui-

ken donckeren hoeck; Inde weicke ick nochtans

tweemael ghefien hebbe datfe onbeforght begonnen
is , ende datde Fungus van die plaets van Barnardus

Ollularnis, een feer behendigh chirurgijn, fonder

eenighe fchade der partijen , niet anders uyt de Vul-

va ghefnedenis; alsof hy onderden blooten He-
mel , ende in een lichte plaets lijn fcheermes ghe-

ftuyrt hadt.

Een Godtvruchtighe ende eerbaer Vrou langhen

tijdt gheterght fijnde van een onmanièrlicke vloedc

der menftrua , is ren laetften ghevallen in een drin-

gende befwaerlikheydt des water : ende daer uyt in

waren arbeyt,vande welke hoe wel datter niet vaftts

uytghc-
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ayt-gbedrevenwierdt; foo wierde daervan noch*
tansde enghe mondt vande Vulva lbo feer verwijt»

' dat de V roe-vrouwe tot hulpe gherocpen zijnde»

• daer heeft kennen voelende Fungus met fijnBafis

foo vaft aen de Vulva aengewaflchen ; foo datfcmct
geen kracht daer van weg gefchoven kond* werden,
Alshierghecnraedttoeenwas, foo ismen tor de

Chirurgijn ghegaen, dienu ghenoemtisidewelcke
( behooriick bekent zij nde de nature van ' t gbefwclj
\ fcheermes onbevrecit heeft gefteecken in den boc-
fem vande fchan:ielheydc_j ende heeft gheluckelick

defe Fungus gbefneden uytde moeder j foo groot
wefende als een Hennen ey. De reghen-woordighc
vrienden verwonderden haer vand'eene fyde over
de moet vande Siecke, anders leer befchaemr zijn-

de j maer aen d' andere fyde niet minder over de
ftoutigheydt van den Inijdcr ; de welcke met foo
grooten tegenwoordigheytdes gemoers dorft aen-
gaen fulcken ongehoorden en ongcvvonen wcrck.
Door welcks hulpe, als hy uytghenomenhadde

defe Fungoieuyrwas, foo hield* terltontdepijnop,
ds Menjirua imrdtnata , maer infonderheyt de onver»
moeyde pogingen , van de welcke de moeder fondcr

op-houden aenghedreven wierdt , omuyt te drijven

denlaft, diehaeral temoeyelick was^ 't welckfy
naeeen ]aer ghevoelt heeft dat het daer weder in

wies* Maer 't wierde weder in etter verandert ;

met *twelck als het met ftuckjens uytviel, heeft

het haer verlott van 't weder fnijden , maer geenfins

van de geduyrige ftanck, hevige benautjieden, ende
diekebeivvijmingen. Om weikers toevallen wil, is*c

nootlakelik geweeft daer nae gehele tien Jaren deze
onreyne vuyhchey t van de Vuiva fecr dickvvils af te

walTchen door defe naevolghende clyftsre.
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T^ Herbamm^-plamagmis, bonïBenrlciyfinguU'
YPimmanipulum, Solani,pyroU, veYonic£finiïu!artim\

^anipiilummcdium , Semninum Uctucdt 5 cydoniornm'

fwgulomm dra^aas dua^. Decoquanturex aqua hor-

dei, admifcendo novemipfim nncïts
, fuccijempervtvl

mnjonsunciamunam-» ?neilisrofac nncüisduas, mrr-
rhtz draTmam mediam^mifce

, fiatelyfter uterinus.

Het vier-en-deitichfte hoofd-ftuck,

Eengroote Fungus op dejelveplaets

uytghefnedeti,

GErrrnda Turrica een weduwe van vijftich jaren

,

dragende in haer buyck , bnyten alle fufpicie

van fwan^er te zijn, dierghelijcke, of liever een
groorer Fungus : met gheiijcke fteuningh des Ba-
rens, ende gheiijcke vloeyngh der Menftrua; heefc

gebruyckt de hulp van den eyghen Ciiirurgijn^ maer
met gheluckigher uytkomlt. Want hy heefc haer
fonder eenighe vreefe van weder te waffchen : die

ghefwelfoo groot zijnde, als een .menfchen vuyft.

Van buyten met een dick , en een dichte Membrane
omwonden, maer van binnen wit als de Tefticulen

van een man.
V/antde aderen, de weickeverftrooydt wierden

door dit uytwaCch , hadden fuick fwart bloet, en

doncker: foodathet fonder twijfel in korten tijde

foude verandert hebben in de nature van een Carci-

noma. Wekkers proefmy indachtigh wordt dat ick

eerrijdts openbaer vertoont hebbe aen de Medicijns

en Vroe-moeders. in de Vulva van een fekere vrou

,

van cenCüncker de§ mgedersfeer wreedelick omge-
braght zijndev . -

•-
- j^^
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SxcrejcerUÜcentLA nteri
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De wekke doe fy noch leefde, klaeghde fy ghe-
duyrighlick , niet alleenlick over haermenftrua in-

ordinata
, joockfel , herwaeris en derwaerts , en de

omdwalende pijn , maer aldermecft overhaere dic-^

ke onmachcen , de weicke hacr foo dickwils acnghe-
komenzijn j'foo datfe ten laetften feer ellendelick

van de feive t'onderghebracht wierdt. De medici
een ghedienftighe overvlocdigheydt van 't Doodt
Lichaem ghegheven zijnde»

In wiens Vulva wy ghefien hebben datter een ge-
fwel fchool , ghelijckfe blau en fwart w^as ; foo met
bloedt en etter van alle kanten omfet. Wantfehingh
vaft aen haere membranifche filamenten , foo datfe

daer niet van daen konde ghenomen worden fonder

behulp van 't fcheermes, J>ie Vidlor Trincavellus

lib. II. cap. i^. Areteusacuc. lib. 2. cap.ii. ende
Hieronimus ab aquapendente , operat : Chirurgi.

cap» Sy.

Het vijf-en-dertichfte hoofd-ftuck.

Te'/s*v of Fricatrix.

HOe wel dat de vroulicke Roede ghemeenlick

fchuyldt in den boefem van de fchaemte. Soo
komtfe nochtans aen de fommighe foo langh van

buyten ^ foo dat de onervarenne meynen datfe in

mannen verandert zijn; ofdatfe felfs haer beft doen

omdaerom derteÜckmet andere vrouwen te verfe-

ren.Mec welke veryloccktc welluft die fich befmet-
cen,
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ten , worden van de GrieckenTex/2=''^c ghenoemdc;

ende van de Latinen Fricatrices. Deweicke Celius

AureJianus fchrijft, datfc baer liever vermenghen

met vrouwen als met mannen. Jib. 4. tard. pafl".

cap. 9.
Henrica Vcrfchuyr, een mans hert hebbende, ver-i

driet hebbende van haet Sexus , heeft mans klede-

ren aenghetrocken ; ende nae den oorloghghetroc-

kcn zijnde, zooheeftfe eenighentijdtvoor 'sHer-
toghcn-Bofch gedient onder den Prince van Oraen-
gien, Maer weder t'huys ghekomen zijnde , foo

wierdtfebefchuldightvan uytermatenwelluft: van

weghen de Roede rlomwijlen foo verre fichbuyten

den boelem des fchamelheydrs uytftreckende ; foo

datfedickwüsghepooght heeft welluftelick dartel

t^wefen met andere vrouwen: foodatfe een lekere

weduwe foo behaeght heeft met haer vervloeck-

te onreynigheydt : datfe gaerne met haer foude

ghetrouwt hebben , f'ten waer dattcr de wetten
teghens waren gheweeft) jae liever als met haer

overleden man ; daer fy nochtans fes kindere» by
hadt.

Want defe Fricatrix heeft haer vrouwelike leden

,

ghemaeckt fijnde als van andere vrouwea, ghehadr,

loo veel alsmen ooghenfchijnlick fien kond'. Maer
van binnen wierd' vernomen een weynich voor 't wa-
teren openbaerlick

(
ghelijck drie Vroe-vrouwen

ghetuyghden) eenglandulofacaruncula, dewelke
van de medicijns KxH7Cf»c ghenaemt vvordt. De
welckehoe wel datfe in andere Vrouwen nauwelix

lbo groot is als een nagel ; foo wierdtfe nochtans in

^Q^Q dartele Fricatrix foo groot ghefeyt tewefen
als een halve vinger langh ; ende foo dick als een

roede van een kindc,

0^3 Maer

li-



Maer hoéwel defe Clitoris niet altijdt uythïngh ;

fooquamfe fomwijlen voor den dagh , byfonder alf-

fe befwaerlick haer water maeckte. Of al te feer tot

welluft ghetrocken wierdt. Op welcke tijdt ÓlQ^q.

Glandula ghefeydt wierde , uyt haer fchamelhcydc
foo groot voort te komen als een halve vingher
Jangn ; of fomwijlen oock langher ; naedatfemin
of meer met liefde teghens de vrouwen ontfteecken
;wierdt.

Welckoneerbaer gheflacht der vrouwen, fchrijfc

den vermaerden Rechtfgheleerden Joannes Papo-
nius, metdedoodtmoetgheftraft worden. 1.22. rit.

7. areft. 2. maer defe Fricatrix verkreghen heb-

bende een ghenadiger Rechter , wicrdc maer ghe-
gheeffelt, ende ghebannen : Ende op defe manier

verre af-ghefondert van haer mede vriendinne des

boofheydts. Te weten die Weduwe , met de welke
fy welluftelick ghelceft hadde. De weJcke oock ghe-

ftraft zijnde , maer in de Stadt ghehoüdcn , op
datfe ghefcheyden wierde van dat ongheoorlofde

bedde.

Het
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Hetfes-en-dertichfte hoofd-ftack.

Menftrua van een MeyJ^n van
vier jaren.

Helijck de Menftrua felden voortkomen aen een

Vrou, nae haer 50. jaren : foo komenfe oock
nauwelicksvoor de 14 Jaren. Hoe wel datter wel
geweeft zijn, de welck defe vloedt ophaerS- of 9.

Jaer acnghekonnen is. Ghelijck ]oannes Fernelius

ghefien heeft, pathol. lib.6, cap.16. ]ae fomwij-

len oock op 't vijfde Jaer. Ghelijck Hercules Saxo-
nia ghetuyght prad. 1.6. c 23.
Opwelcke jaren de Medici ook fien, datiommi-

ghe maeghden vallen in feerhevighe vcrilickinghen

van de moeder. Ende fomwijlen in fulke ongetoom-
de Menftrua; datfe niet minder de Medicij niche hulp

van node hebben , alsof iy volv/aifchen waeren.

Maer'tisby nae ongheloofiick vaneen dochter-

ken van een Notaris, aen de welcke, als van haer

vierde tot haerachtfte Jaer, deMenftrua met goe-
den omgangh , naer behoren ghevloeydt hadden :

foo is 'E by avontuyrghebeurc, dat de felve t'on-
derghehouden zijnde , alle haer bloedt in haer hooft

ghekeert is. Aenbrenghende daereerftiick weleen
tandt-pijn: maer terftondt een vuyle en kromme
fweer aen 't tandt-vleys: ende foo een vervuyithcyc

van 'tonderfte kinnebacken : foo dat niet als mee
langhfaemhey t de hoilighey t des geiwels met vleefch

kond' weder vervult worden , ende naerbehoorcn
met een Cicatrice teghengheltelt worden. Hoewel
met my alle naerftighey t gedaen heeft Daniel Armi-
nius medicus van de Weft-Indifche compagnie.

0^4 Het
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Hetfeven-en-dcrtichfte hoofd-ftack.

Een Baringh van een Twee-hoof-

drgh Monter.

ONder de fouten van de Baringh ,
ghelijck be-

fwaerlickiseenKindt op fijn voeten ghekeert;

foo is 't ook alder-befwaerlickfte dat de feJfde voe-

ten meer zijn als twee ; of ongh^lijckvan geJegent-
faeyt. WelckefpecievanWanfchapenheyt ons eer-

tij tds vertoont heeft een Schoenmakers Vrou. De
welck fullende baren een Twee-hoofóigh Monfter,

foo heeftfe eerft twee voeten Ghebaert : maer de

derde tegens de wet van de Nature aen de billen vaft

2ijnde,heeft de Baringh foo langh doen ophouden,
foo dat 't nootfaeckelick ghewceftis, behalven de

Vroed-vrouwen, de Chirurgijns om hulp te roepenr

op dat met den yIeren Haeck uy t de moeder gctroc-

ken wierde , dit teghen ftrevende Monfter.

Want het was (
ghelijck dat oock vertoont de fi-

gure in kooper ghefneden) Twee-hoofdigh, mee
drie armen; foo veel voeten ; vier handen; en twee
tepels van beyden fyden op de billen : Voorwaer een
lelick fchoufpel. Maer nochtans de Vroe-moeders
een fraey leerftuck. Dat men moet helpen alle Ba-
ringh . Ende als de hand niet helpen en kan, dat men
dan by tijdts fijn toevlucht moet nemen tot dèn y fe-

ren Hae^k .- ghelijck als tot het lefte toevlucht rende

de laetfte remedie van een befwaerlike Baringh. Ge-
lijck behalven Hippocratcs, klaerderblijcktuyt fij-

nen Latijnfchen Geeft. Cornelius Cclfus , lib. 7*

cap,32*

'

' Het
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Het acht-en-dértichfte hoofd-ftuck.

Een offnyding van een twee-hoof"

dtgh Monjler.

M Aer wat foud' ick hier over-flacn , dierghcÜjcke
Monfter, integhenwoordigheydcvan deMa-

giftraet , pp 't Raedt-huy s , van my gbeopent 2ijn-

de? te weten een meysjen met twee hoofden,drie
voeten , maer vier armen. Maer gheiijck de leden
cnde hoofden van malkander ghelepareertwaeren :

foo waeren daer-en-jceghen de borften en buyc-
ken zoo dicht en vaft aen malkander ghegroeyt,
foo dat men daer geen onderfcheydt tulTchen kond*
üen.
Want de huyt van dit Monfter gheopent zijnde,

foo is daer klaerlick verfchenen (hoe wel het eerft

daeghs te vooren ghebooren was } feer veel witach-
tigh vets. Hoewel Cafparus Bauhinuseen naerftigh

Anatomicus anders fchijnt aenghemerckt te hebben
in foodanighen verfchen vrucht. Het hadde twee le-

vers,met twee galle-biafen, Ende de aderen des felfs

Waeren foo verwert, foo dat.'t niet is gheoorloft

gheweeft, daer in yets befeheydelick aen te teec-

kenen.

Inde borft waren twee herten van malkander ge-
voegt : wefende nochtans beflooten in een omwind-
fel, ende drijvende in 't eygen water. Maer elck had
fijn longh. Maer inden buyck maer een Vulva; eene

milt : maer foo roodachtigh ende bloeyendefodatfe

fcheen nae te volgen de nature van cenlever.Maer de^
Vafa
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VafaÜmbilicalia eyndigden van hier in de verdeyl-
de porta van de lever. V an daermet een tweeghe-
kloofde paflagie in de Iliakifche arterien : ende gront
van de blafe. Welcker partijen verdeeünghe ren
hoogden deMagiftraec verheughde.

Xlcejjs

Om datJaéruytklaerlick kondegefien worden:
hoe dat de vrucht het leven en 't voetfel treckt vaa
fijn moeder, als wanneerfe noch inde Vulva beüo-
ten is.

Het



'j.^2 Dm derde Boeckder

Het negen-en-dertichftehoofd-ftuck.

DeColeskromgbejvordeni{ijnde.

EEn borger van Campen zullende fijn Vroube*»
kennen , wicrde terftont 't middelfte deel van de

coles foo krom : foo dat hy ghcdwonghen wierde
dikwils van fijn werckte fcheyden,maer Tonder ee-
nigbepijn, of eenigheknorre, de welckdegheetie
dievandeMedicijne ghefchreven hebben defe be-
roerte pleghcn toe te ichrijven. Het en zy datfe

mifTchien Nodulus noemen , niet een ghefvveller

rnaer een dunne hardighcydt, belettende, hoe wel
niet ghehelick , maer nochtans eenighfins, de Muf-
culen verordineerttotd'uytftreckinghevan de Co-
les. Soodanigh beletfel ifler oock in defen fiecken

aen te mereken gbeweeft , maer niet waerdigh zijn-

de den naem van een Nodulus.
Welcke verhindering nochtans , of 't van de kou-

de gheweeft is , ofvan d aenvloeynighe van eenigh
Humeur , d* oorfaeck is.gbeweeft , dat de Coles of
te minder , of nietgheüjckelick gherecht wierd'; fo

dat de fieckc nae fijnen vvenfch in defe faeck niet

kond' ghcbruycken. Als hy hier raedt voor focht

,

fo heeft een gheleerdt Man Gcrardus Rychius met
my gheconfuiecrt : dat hy premiffisrüè cathankis , ute^

retur nonmiquim balneo humiio , ac oleo leni.

Hoe wel de wij de van de plaets belet heeft, dat

ick de uytkomfte van defe remedien niet ghc-
fienhebbe, zoo is*c nochtans gelooflick , dat de

geeft die defe partie al te wijt uyt ftrekt, feer Jangh-

faem wech gheflaghen is. Infonderhcydt, dewijle

dac
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dat felve , in de felve krommingh van de coles »

( w'elck een fpecieis van eenblafende convullie) daer
naeklaerdcrals dendagh isgheoorlofc ghewceft te

fien in een Man van rijpen ouderdom : De wclck
niet als feer langhfaem , oockdoor de befte remcdi-
en , van dit quaet is verloft gheweeft.

Het veertichfte hoofd-ftuck.

Luyfen des Schamelheydts.

ALs een Brabantfch ]onghman feer veel joockfel
hier en daer aen fijn bchamelheydt hadt; foo

hebben v^y ten laerften ghefien dat daer eenighc
Luyfen hcymelick Ichoolen; rondt van figure, maer
op den rughmet een fwarc pleckjen ghetécckenr,
Daer roe foo vaft met haere voeten aen de huyc fit-

tende 5 datfe daer niet van daen konden ghenomcn
worden, als met 't Scheermes. Welcke onreynig-
heydt op datfe niet weder keeren foude , allTe eens
wegh ghenomen was : foo hebben wy dtit navol-
gende remedien doen ghebruyeken, met de welcke
dit moeyeiick quaet tot de wortel toe uytgheroeyc
is.

I^ Succi foliorum a:(ari , dragmai duas ctimdimidia Oxy^
mellfs funplicis een half once. ^u.^ hprdei uncias duas,

mtfce fiat vomitorium. Met'tweJcke als wy uytghe*
lockc hadden de Pituita in de maghe haer onthou-
dende ; zoo hebben wy daer nae de ftoelgangh ge-
maeckt

: ende wy hebben geluckelick op de ge-af-
fecteerde plaetsghcleydt d$ fomenta en iiniiucnta,
de welcke volghen.

9^



2 5*4 I^^i derde ^oecJ^der

T^ jiriftolochk rofundiz unciam. Veratri alhi unciam
medUm Herharnm ahfmthy, marruby^ahötanifingH-

lartim manipHlum, Seminnm luflnornm^ &flaphyfa''
grid Hnciammediaminimdf'a^as',dHas^coqHanttir\ex

lixivio dilmo , & admixtis colatur,& libris duahus^ aceti

fcylUucinncijs quatuor^fiatfotHs, Welcke nae beho-
ren afgeveeghc (ij nde,foo wierde de plaets vandc
fchamelhcydc daer mede befmeerr.

^ Semtrtis flaphyfagrid tinciam mediam, Radicum
veratri alhi, alHminis^ftngHÏorHm dragmam^ Argenti

vivifuhlimatifcrHpuhim, Saponis nigri dragmas duas,

^xf^ngidporcinén, quantumft^fficit^ Mifce^fiat titus.

Het een-en-veertichfte höofd-ftuck.

Ve doodt van Flos Calcis.

EEn rijck Man hebbende leckerlick ghebraft , is

haeftlick met lijn gheheJe familie, welcke aen die

tafel gefecen hadden , gevallen in een draeying in'c

hoofdt , hitte des keels, brakingh, ende benautheydc
der inghewanden, ende andere teeckens van een te-

genwoordigh venijn. Waervan terftont fufpicie be-

goftghenomen te worden. Maer d' uytkomft , we-
iende eenghetrouuytlegger van eenonfekere faeck,

heeft klaerlick gheleert, datternoch van demaeghd,
welck al in de boeyen ghebracht was , noch van ye-

mant anders eenigh quaet in de koft gemenght was,

Maerdarter van lelfs, van de muyr vers beftreeken

iïJQde , inde fchotelghevallen was de foJpherachtigc

bloe-
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bloeyinghe des Kalcks,de welcke ovcrvloedelick

hingh op die pLiets , daer op die tijde 't bancket be-
waerdt wierdt.

DaerisvvelnaerftelickonderfochtrofFerindekoft

na ghediiFolveert zijnde ghevonden wierdt Arfeni-

cum j of Argentum fublimatum (welcke twee foor-
• ten van fenijn onfe lants-luyden bekent is)maer 'c en
heeft niet ghebleecken in de gront van 't vat de t' fa-
men gerolde Arfenicum. Noch *t goud en wiert niet

wit *t welck dickwiis in de fufpedledranck gefmeten
wierdt. Wekker allier gheen te voorfchijn qua-
men, (ooiffergheoordeeit dat defe fpijs hetquaet
hadde ghetrocken uyt de voorverhaelde Flos
Calcis,

Uyt wiens vuyrighe kracht , iffet niet wonder ge-
weeft, dat de keel ontfteecken isgheweeft» dema-
ghe beroert , d' inghewanden opghegheten , de fe-

nuent'fannen ghetrocken zijn van drooghte, ende
andere dinghen verweckt zijnde, de welcke nim-
mermeer ghefien worden, als van de verbrandende
hitte. De welcke voorfcecker in defe Flos Calcisfoa
klaerlick verfchenen is : foo datfe binnen weynigh
uren een kindt om hals bracht van de felfde fa-

milie, anders wel te pas üjnde. De andere ont-
quamentoi door d' uvtfpouwingh van de fchade-
licke materie: offtoelgangh: of doord' Antidota
verdrijvende de boofe dompen van'tfcherp fe-

nijn.

Maer ten aenfien van d' anderen , foo is de
moeder des huys-ghefins waerdigh om verwon-
dert te worden gheweeft , anders foo fwack ; als

de welcke te vooren vijf mael een doodt kindr - ?-

baerdt hadde: daer -en^tegen nu foo fterck en ^ -

vaftig geweeft datfe geen lïiifdrAcht krep;:
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fijndc, maer^t fenyn feer raflchelick door 't nyt-
braeckenwech gheworpen fijnde , d»aldereerftc is
ontkomen ditperijckei van de tcghcnwoordigc doot.
Barende dacr nae , ccn vrucht , daer fy te dier tijde
iwanger van gingh foc^ gheluGkeiick , of fy geen fe-
nijn in-gcnomcn hadde

.

Maer dat deKalck foo fcherp brandt ; endc door
haer uytknagingh foo bitter fteeckt de darmen , als

oock jl'inghewandcn daer boven op , heeft open*
baerh'ckgheleertDiofcondeslib. 5'. cap.91. & ]ib.

6 cap.29. Maer hy fal fchijnen daer by avontuyr
te fpreecken van de ievendigheKalck : De wijle het
bJoeyfèl des felfs , daer wy hier van fpreken,voort-
(pruyt van de ghemenghde , en ghebroocken.
Maer d* antwoord* is licht. Dat door d' afwaf-

fchingh te weten des Kalcks wel eenighfins ghebro-
ken wort de grootfte kracht van 't branden des felfs.

Dat nochtans in de inghebrockte en gemenghde niet-

te-min foo veel hitre Blijft : dat daer van komt de al»

derfcherpfte bloey fel , de welck ghelijck wit fneeuw^

bekleet de verflche niuyren. De vvelcke hoe veel

fcherpheydts fy beeft , iseertijdts gheoorloft ghe-
wccft te fien in de mondt van 't paerdt van mijn col-

lega Joannes Fonteyn , welcke door ghelijcke bloe-

yinge des Kalcks foo veel bladerkens in de mond
heeft ghekreghen, endeontlteeckenisgheweeltmet
een foo brandende hitte , dat het ghedwonghen
wierd' daeromme feerlanghop te houden van alle

voeder.

Het
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Het twee-en-veertichftehoofd-ftuck.

Sweetingh van[even laren.

'-^HelijckdeghelijckelickeHermonie van de vaftc

Jfenvloeyende dingen den menfchefterktemaekt:

iooontbint des feJfs krachten de qualick-luydende

|)ver-een-komingh der feher. Maer aldermeeft in-

liien de humeuren , of proftuelick, of uytwerpelik

nfwijcken van de wet des natuyrs. In wekkers ge-

jaldcnbaesfpcelt het fweet. Wekkers onmatighe

!7oortkomingh befmet daeromme tefeer'tgheheie

Jchaem.
EenMaeghdqualickgheboren zijnde, heeft van

1 onghs op , om 't fweet dat haer fwanger gaendc
inoeder dickwils overquam , fukken open huydc

^hehadt datfe gheduyrighück bykants ghefweet

'leefc: Met fukken onghebondenende gheduyrigcn

loop van 't vloeyenden fweet - foo datledaghelicks

3 Qf4hembdenvannoodegehadt heeft, om denat-
tigheydtaf te vaghen, diealtijdt aen de huyt fat,

Wekke onmatighe vloet des fweet s haer ghequek
heeft , nieteenighemaenden , maer meer als fevcn

jaren. Hoe wel datter onder tuffchen geenfins over-

gheflagen en wierden de alderbequaemfte remedien.'

600 belwaerlick wort deerf-fieckte uytghcroeydt^

R Het
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Het drie-en-vcertichfte hoofd-ftack.

Een afvallingh van de huydtvan

Oleum Vitrioli.

En knecht van een Chirurgijn , fullende op fijn \
'f^\

manier , de pijne der tanden ghencfen, heeft een i '^]

houbare Maeghd, ofmet ooghmerck, ofonbedacht,

foo veel Oleum Vitrioli in donnondt ghegoten ; foo

datfe door de keel gaende , niet allcenlickuytghe-

geeten en heeft alle^ de partien van't flock?_; maer
daer benevens oockaenghefteecken heeft de maghe,

de lever, cnde aldermeeft'tbloet der aderen en ar-

terien. Wekkers feilen brandt oock de Medicijns,

behalven ontallicke verkoelende dinghen : en feer jiT

veel Cathartica , heeft acngheweckt tot het dick- 1

wils aderlaten : eer dat dit onghcbonden wildt dier

ghetemt wierdc op eenigherley wijfe: 't welck an-

der s d' onnofcle maeghd verteert foude hebben.
Maerden brant van binnen paflelickuytgeblufcht

zijnde, zoo wierde nochtans de warmte uytghego*
ten, ghelijck d' overlopende Zee , met fulcken gc-w

welt , in de gheftalte van 't Lichaem : foo datfe de^

huydt van denhalsen'taenfichtopgheghetcn zijn-^;

de , ten hooghften 't gheheele Lichaem verfcheurO

heeftsindruckende de mammen, de borft, de buyck,

de armen ende de beenen foo veel afchverwige kor-

ften, ende foo veel vuyIe fweeren: foodathacr naii-

welicks watglads isghebleven, of dat yetwesbe-

hieldt van haer oude fchoonheydt.

Welcke lelijckc ghedaentè van de huydt daer nae

de remedien wel cenighfins vermindert hebben,

Maer niet foo , of daer fijn altijdt eenighe vlecken

ghebleven ; ende fchandelicke yoet-ftappcn der lit-

teke-
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j^' Ikenen. Ghelijckoock de voncken van den eerften
' Irandtin de inghewanden. De welcke op 'talder-

fiinfte van 't ghebruyck der warme dinghen ontfte-

en zijnde , foo viel ly terftont weder in , zoo dat *c

jchaem wederom fchandelick mifmaeckt wierdt.

laer aldermeeft de binnenfte toppen der vingeren:
e welcke niet minder geel en waeren , als of-fe met
afFraen gheverwt waeren.

Het vier-en-veertichfte hoofd-ftuck.

Een voort-etende Schorfth^dt ier

inghewanden.

«rjErpes de inghewanden op • etende ,beftaetuyt
l- Hveelpuftulen , nuineenen hoop vergadert; nu
openbacr van malkander ghevoeght. Want die han-
gen in debuytenfte omgangh van 't Diaphragma >

ontfteeckendc niet alleen ; maer door haer brandt
de huydt foo Teer op-etende; foo dat in elck fvveer-

ken fijne Efchara infit. De welcke of van felfs, of
door de konft of-vallende, zoo wortopenbaer ver-
mindert niet minder de brandende pijn: als dat moc-
yelickjoockfel, 't welck defe Puftulen geduyrigh-
lick verghefelfchapt.

Want daer wordt ghelooft dat d^k fmette den
menfch doodt , indienTe maer haeren cirkel cyndigt.

Het welck nochtans niet ghefchiet als fcer felden.

lek heb dickmaels ten minften dit quaet ghefienr

maer altijdt onghelijckverftroyt ; maer niemandc
doodtÜck* 't Selve verfeeckert Plinius nochtans lib.

7,6. cap. II. fegghende.\datter veel foorten zijn

van heyligh vier. Onder de welcke den menfch mid-
den omgaende Bofter ghenoemdt worde : endc
^ R 2 ^ doodt
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doodt hem, indien hy hem omringht heeft. Welcfc
ongheluckoockwaerfchijnelick gheficn heeft, hoe
wel hy 't daer niet expreffe by en doet, Joannes Lan-
gius, in 't merck-graeffchap Brandenburgh, aen
eenenvanditquaetghedcodtj epiftolai^. Scribo-
nius Largus noemt defezieckte, cap. io6. Zona:
cnde onfe Lantfluyden den OmmeloopofAulbitus :

om datfe met verfcheyden cirkels , verfcheydelick

vcrftrooyt zijnde , den menfche eenighfinsomgaet

Een man van volder geftalte , ende van een heete

lever, hadtgroote pijn omtrent de precordia ; met
fcherp joockfel , ende veel circulen van t^ famen ge

voegde puftulen. De na-by-gheleghen huydt root

f]jnde, ende ecrft met roode puftulen; maer ter-

ftontwit zijnde, ende op elck der felver met een

fwarte korft , weickede medicijns Efchara noemen.
Welcke met behoorlicke fmeeringb ghefepareert

zijnde : zoo veranderde elck in een vochtigh fweer-
kcn ; met fcherpe pijn , uytghegoten fweet , ende
fomwijlenmet een foo gheweldighe weghnemingh
van de venijnige materie nae binnen toe; foo dathy
dickwils niet anders van fijn felvenen was; alsof
hem onvangen hadde een befmettelike pefte. Wel-
kers fufter ick daerom pleeg te noemen dt^Q verderf-

felicke foortevaneen Herpes.

Want ghelijck die grooter kooien voort-brenght;

jToobrenght defe kleynder voort. Ende alle beyde
ée^e (icckten ghelijckfe Cathartica eque blanda ver-

eyfTchen : zo oock Antidota, niet minder krachtigh

;

Ivdaerdaerin verfchillen zy : Dat de fmettevande
Herpes maer een menfche fchadight , maer de peft

veele ; de Herpes daer-en-teghen gheheel weynigh
ïnenfchcn doodende.
Maer de reraedien van defe uytbarftingh beftaen

in'c
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n 't verbeteren van d' onghetemperrheydc , vvelck

Jn d' inghewanden onrfanghenis : ende van de gal

[fachtelick uyt te drijven , en 't hert te verftercken j

i»n vante verbreecken deboofe dompen geduyrig-

lick aen d' inghewanden uytghegoten zijnde. Maer
;ran buyten is ghemeenlick ghenoegh unguenrum
rofatum ; mixtumcum argenro vivo prxcipitato,

Maer indiende droogheydtvan de Efchara, ende

'tmoeyelick joockfelniet wegh ghenomen en wor-
den met defe fmeeringh; is 't nutlicker Gjn toevlucht

renemenof tot unguentumbafiiicum , of ieniensac

humeétansaliquodt cataplafma.

Het vijf-en-veertichfte hoofd-ftuck.

De Pulfus van d' arterie te onderfoec-

k^n , Iwjtw de Carpus.

DE alder-konftighftenatuerdruckt fomwijlen in

denmcnfch niet alleen van buyren,vreemdeiigu-
ren , ende quade : maer {j verdeelt oock de binncn-

fte dinghen nac haer beÜefce. Nu ghelijck ofie mee
ieeckere wetten verbonden waeren: maer nu dwa-
lende , ende bedwinghende anders en anders , zoo
d' inghewanden als oock de vafa van de felfde or-
donnantie, te weten de lenuen , aderen, of arce-

lien.

Maria Godefred^huys-vrou van den Schout Wil-
lem Verdoes , heeft in de Carpus van haer handt
luJcken langhen dunnen tackjen van d* arterie

ghehadt ; foo dat uyt des felfs bcwcgingh nauwelix
R 3 yctwes
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yetwes is gheoorloft gheweefttevoorfegghen van

!

defterckteofvande fwackheydt van *t hert. Maerj
de natuyr hadt op den rugh van de handt tuflchen

\

den duym ende den voorften vingher gheftelt de ar-

'

terie, dewelke anderen ghen^eenlick gaetdoor de
binnenfte deelen van decarpus, Wacrom'tnootla-
kelick is geweeft , als daer wat was te oordeelen van
deftandtvaftigheydt der krachten, te gaen van de
carpustotdearteriabuytenopde hant gefet zijnde.

Welck bedroch van de natuer ick oock fomwijlen
wel in anderen gemerckt hebbe^ maer alderklaerfte

ïneenfekerraedts-heervan onlèStadt, Den wek-
ken van een medicus (anders vermaert ,j om defe

dwalinghs wil gheoordeelt wierde de peftc te heb-
ben. Hoe welhy op dientijdt heel ghefondt was.
Maer dit onghewoonlick fpel van de natuer heeft

dienfraeyen man bedroghen. Welck als hy ghefien

hadt , fbo her-riep hy het, ende berou hebbende van
fijn al te vroeghen oordeel : heeft met fïjn exempel
gheleert : Datdaerniet voorde medicijnfche ra-

den foo vyantlick is , als de haeftigheydt.

Hetfes-en-veertichfte hoofd-ftuck.

% Ee7iuniver{dle Grangreena.

E En fot oud man , niet vandaegh noch gifteren

,

maer feer langh fwackgheweeft zijnde , fpleten

ten laetften foo van malkanderen het krachteloos

hert, als oock de Avacke warmte der partien; foo

dat Van ' t kley nfte letfel des Lichaems terftont volg-

de een feer bederflicke Gangrsena door dittraegh

Lichaem , foo vry enfoo wijt, foo dat het biilnen

Weynigh daghen 't geheele Lichaem verteert heeft.

Het
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. Heten was hem niet gheoorlofc te fitten op fijn

[billen , ofop fijn elJenboghe te fteunen : noch oock
Jdevoet op d' aerdete fetten, of met fijn fchouder-
jibladt teghens de muy r re leunen : ofterftondt wierd
^de warmt uyt-geblufcht ; ende van de Gangrx'na
Iwierdt niet minder befet de druckende partie, als die

ghedruckte. Welcke fmettc met foo ralTchen vJcu-

Jgertgheheelelichaem doorvloghen heeft; foo dat
wy kortsnauwelicks cen^^he parrie ongheraeckt ge-

,
Hen hebben r jae alles waTverftorven; eer hy waer-
Jickftorf.

[Het feven-en-veertichfte hoofd-ftuck.

Gangmna desvoets.

LUcas SincuseenLant-metert' Amfteldam, heeft
uyt't ghebreck van d' asnghebooren warmte,

ghekreghen een Gangrxna van de flincker voet.

Wekkers teencn als fy van de ghefonde partie afghe-

fneden waren , foo heeft altemet defen man van na-

turen jockachtigh zijnde, als hy wat beter was, aen

den Chirurgijn fijn rechtervoet vertoont; om fich

vvattevermaecken,

Maer als de felve een weynich daer nae, oock met
de eyghen fmette bevangen was; foo is hem cerftonc

deleontijdelicke vrolickheydt vergaen. Endeghe-
lijckerwijs van alle ghefontheydtgedefpereert zijn-

de: foo heeft hyvaltlickgheloofc dathemdefeftraf

van den Hemel toeghefonden was; om dat hy foo

ontijdelick gheboerchadde. Welcke droefheyt hem
feecker niet verlaten heeft , eer hem 't leven verliet.

Zoo periculeus ift in ernftighe faecken teboerten.

Wan t't ongelukjdat hem t'ondergedrukt had,heeft

oock'
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oock ghemeenlick omringhtallede ghene die foo-

danighen kancker hadden. Noch lijnen ftaet is mi(-

fchien daerom niet te beklaeghlicker gheweeft : om
dathy diemifdaec ghcdaen hadde : maer om dat de
kraght van 't hert fwacker is gheweeft,dan datfe be-

hoorlick konde befchermen de voeten , ghelijcker-

wijs als feer verre van haer gheleghen. De bederfFe-

nis der felver partijen maeckt daerom een meldingh
voordeomfiendemedicijns, dat oock kortelickden

mcnfchevergaenzal.
^

Het acht-en-veertichfte hoofd-ftuck.

Een Sphacelmdes arms van de koortje.

M AriaNorotta heeft op haer t' feventighfte Jaer,

van een brandende koorcfe gehelick verdroogt
zijnde ; fulcken peftilentialen domp van een (ieckte

in de flincker arm ghekregen : zoo dat de felve op
eenen nacht fich verfpreydt heeft van de commifflire

des fchouderstotde toppen der vingeren; zoo datfe

in een ongheneeflicke Iphacelus viel. Met fulcken

fvvartigheydt des huydts : ende foo een groote ver-

drooghde vuyligheydt, als of fy een ghehele maendt
in de Son te drooghen hadde gelegen. Ghelijckmet
verwonderingh met my ghefien heeft den ervaren

medicijn Francifcus Vicquius.

Met den welcken ick oock dierghelijck ongeluck,

eenige jaren daer nae , in een fekere Vrouwe aenge-

merckt hebbe, maer met een uytval even ongheluc-
kigh. Wil dan niet , ó Chirurgijn , diergelijck ar-

rnen onvoorfichtelik fnijden. ü beft doende of de

warmte wederom in de huydc te roepen : of met de

medi-
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medicijnen re beginnen. Want dat eens verftorven

is, datenwortnemmermeer levendigh.

Ende hoe wel dat dit quaet fomwi j len fchijnt ftil te

ftaen, endc'rfcheermes te vereyfTchen : de krach-
ten nochtans van de quade koortfe gebroocken zijn-

de, endedepartiegheheel bedorven zijnde, en la-

'ten gheen fnijden toe, ick lact ftaen of-fnijden een
iidtopdefe manier ^heinfedleert zijnde. Ghy ibuc
den doodt wel raflcher doen voortkomen. Maer
ondertulTchen een foud' ghy de patiënt niet helpen.

Zoo fal dan beter zijn den doodt voorfïchtelick te

vooren te iegghen ^ ende op wat manier dat men kan
't leven te verlenghen , 't welck ghy niet kondt be-
waeren.

Het negen-en-veertichftö hoofd-ftuck.

Jtrophia van een arm met defuy^

ginghghenefen.

D E ouden hebben drie roorten,naeOribaruiscoII.

hb.7. cap.16. van Cucurbitule gehad, glae len,

koper, en hoorn^ Wekkers eerften door 't vuyr tree-

ken ; de derde fonder 't felve , alleen met de luging

des mondts. Welcke hoorneCucurbitulahoewelfe

by ons uy t de ghewoonte is ghekomen , zoo worde
^aer nochtans veel van ghehouden by den Indianen,

onder de Torrida Zona woonende.

De welcke fullende ghenelen 'tcolycoinpas van
eenjonghmanmy leer bekent : hebben hem eerft

eenclyfterin de mondt ghegoten : daernae hebben
fy aen't abdomen gheappliceert hoorne Cucur-

bitule. Wekkers Gheeft , door een kleyn

gaetjcD
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gaetjen, met de mondt ( op dat ick 't met de Woor-
den van Celfus uy tfpreeck ) uytghebracht zijnde ;

zoo hebbenfe met der haeft dat gadt met de vingher
toegheflooten. Als op dat deCucurbitula vaftelick

aen de huydtfoudehanghen , als omuyt te lócken
de blafinghjde darmenmoeyelick zijnde. Denwek-
ken de wilde menfchen op defe maniere,deren]ong-i

jnaw of-getrocken hebben

.

Waeromhy t' huys ghekomen zijnde, myfooeen
Cucurbitula vereert heeft. Den welken op dat ick

oock proberen foude, foo heb ick voormy uytge-»

lefen (ghelijck oockFabricius Hildanus ghedaen
heeft, cent. I, obt.8o. j een arm van de atrophia

verteert zijnde. Daer ick defe Cucurbitulas aenge-
Jeydt hebbe ; in plaetfe van piek en hers : welck wy
leien dat in dierghelijcke nootfaeckelickheydt ghe-
bruyckt heeft de Outheydt oock verre ghelegen.
Want deiè cucurbitule trecken krachtig nae fïch ;

ende bequamelick de huydt af-geleyt zijnde, zoo
lichtenle de aderen op ende d' arterien , van mage'r-

heydt onder malkander ghevallen. Welcke weder-
om gheopent zijnde , zoo gaen ten leften van alder-

weghens 't bloedt ende den geeft. Welcker onver-
moeyde aenvloeyingh , 't en waerc datfy dagheÜcks
gingh inde plaetfe der gheener, die welcke geduy-
righuyt'tLichaem afwijcken. Zoo foude een lidt

met foodanighe foute befmet zijnde , nietalleenlick

niet ghevoet worden , maer foude nootfaeckelick

uytghemergelt worden. Voor welcke magcrheydt
feecker niet met allen heylfamer en is, als defe hoor-

nen Cucurbitula. Infonderheytalffete recht wordt
aenghehecht , nae den loop der aderen en arterien ,

de welck derwaerdts 't leven en voetfel aenbrengen.

Een Jongh Schipper » fijn door een groot ghefwel

van
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van de arm uytghevloeydt, foo veel etter : ende foo
overvloedige vochtigheydt: foo dat 't voedende lap

onttrocken zijnde, endeverftroyt al te veel de le-

vendighe warmte , de aderen ledich vervielen ; de
aenwalTchingh ophiel ; ende ten laetften de geheele
arm verwelckten. Aen welken arm (nu verdort zijn-

de) alswydickwiisaengheleydt hebben de hoorne
Cucurbitula : foohebbenwyghefien dat door des
lelfs fuyginghe , foo veel warmte en bloedts nae 't

buytenfte van de huydt ghetrocken is , foo dat die

verdrooghdenarm, niet alleenlick niet weder ghe-
voedt wierde^ maer ten laetften verkreegh fijnvoo-

righe kracht : jae foo veel fterckte : dat hy daer nae
oock wederom alderweghens heeft konnenvaeren ;

ende op Zee alle dinghen waerncmen.

Het vijftichfte hoofd-ftuck.

Eenroude wonde»

ELifabeth Nicola weder t' huys ghekomen zijn-

de , foo heeftfe van vermoeytheydteen ftoel ge-
nomen, die haereerft voor de handt quam. Onder-
luffchen niet wetende dat daer een bijl op lagh, met
eenlanghefcherpepin. Indewelckealsfy methaer
vermoeydt Lichaem gingh fitten, zoo heeftfe haer
billen feer ghequetft: ende heeft in de mufculus
glutseus een wonde ghekreghen, ghelijckfe ronde
was , foo oock gheheel diep.

Alsfynuteghens haren danck den Chirurgijn de
wonde dickmael lietfien^ zoo isde wondehaeftigh
toe-gegroeyt j verweckende om 't fcherp et-

ter , daer binnen in fittende , niet foo feer

pijn : als fufpicie van een vcrftuyckte heupe.

Macr
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Maerd'uytkomftjwefendeeenmeefterdcrgeckcn:
heefc gheleerc dat de heupe niet: van fijn plaetfe en

Was; tnaer dat de wonde al te vrocgh toeghefloten

was. Want dcfelfde wederom door den Chirurgijn

fheopent zijnde, ended' etter kants ghegeven fijn-

e omuyt te vloeyen, zooisterftont depijnover-

ghegaen : d' opinie van deverftuyckingh isverdwe-

nen en 't heeft klaerlick ghefchenen : dat de verkeer-

de fchaennte, meer fchade heeft gedaen^ als de won-
de in de billen.

Het een-en-vijftichfte hoofd-ftuck*

Een Carcinoma van de dye.

Ida de maeght van Reguerus Neckius onfen vrient,

hevigh verflaghen zijnde , heeft ghevoelt dat uyc
deie onvoorüenfe vervaertheydt , 'k en weet niet

war voor pijn voort quam om de knye : met een ge-
fweldesdyes, van daegh tot daegh de feive ver-
fterckt wordende ; fbo dat (e nae feven jaren door de
ftemmen van veele doótoors , fcheen indienfe niet

ftorf, datfe ten minften met haer gewicht foude naeft

toe gaen tot die ftruma d* welck op de felfde plactle

eertijdtsghefien heeft Antonius Benivenius, wegen-
de 60 ponden , obferv. 14.

Welck ballaft defe maeghd meer als feven jaren fo

kloeckmoedelick heeft verdraghen; foo dat niemant
van^thuyfghefin, nochoock ymantbuyten't huys
oy t heeft ghemerckt eenighe mangel aen haor gang;
Maer allenghlkens de bovenftehuyt van'tghefwel
ofgeknaegt zijnde; haere aderen fw ellende; jook-

fel van dagh tot dagh waflendcjende'c vlees meer en
meer
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meer blaeu wordende: ioo heeftfe haer quaet niet

langer verholen konnen houden; maer ghedwongen
zij nde *t felve te ontdecken , foo heefcfe ten laetften

befchaemt zijnde , ende weenende den medicijn ona
huJp aenghefproocken.

Begerende ootmoedelick, dat men haer ditghe-
fwelaffnijden zoude, *t Welck nochtans doe ghcko-
men was tot die grootte, enquaethcydt : foo dac
niemant dar dorfte doen. Waerom fy oock noch ver-

draeghtdefen hatelicken vyandt : ende hem alder-

weghens omdragende , en gaetle niet minder raf-

fchelickover deltraten vanonfe vermaerde Stadt,

als of fy nier quaetsaen haer liefenhadde: bedwin-
gende ondertuflchen defe boofe carcinomaoverde

17 ]aren alleen met unguentum plumbi. Boven
weiekers fmeeringh niet met allen profitelicker en
is voor foodanighen ghefwcl.

Het twee-en-vijftichfte hoofd-ftuck.

Een vijfden-daeghjchjche ^oortfe.

D Efoorten van koortfenzijn veelderleyvoor de
medicijns endede ghedaentenvan d* omgangen

van veel gheftakenifle, wekkers ecnighe dickwils

voortkomen: eenighe teer Telden , by dewelckeick
met recht de vijfden-daeghfchc by voege , van wey-
nighen ghefien: ende dan oock of metweynigher
omganghen; of feer bedeckrehck. Ghelijck Gale-
nus van fich fel ven ghetuyght lib. i. cpid. comm. ^.
tex.2. maer ons heeft verfcheenen defeongewoon-
Jicke koortfe, met foo veel acnkominghen , ende
met loo een openbaren loop van een geheel jaer; foo

dat oyt yetsklaerder , ofmeeronderfcheydenisge-
Avcfft. . Een
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Een koortfe fonder ordonnantie heeft de dóchtei

van lacobus Morus, eertijdts een vermaert Chirur-
gijn, ghefmeren in een vijfden daeghfche? aenko-
mende met yfen ghelijck het kleyn was , loo oock
met warmte feerblijkelick. Duerende deprdrevan
de weghen weder-omgangen over deiSmaenden :

maer nochtans fonder openbare magerheydt des
Lichaems; ofopenbaer fchade der krachten.

Maer voor defe koortfe en hebben foo feer niet

ghebaetde koude medicamenten en de vochtighe,

de welckegoetzijn voor andere koortfen ; foo dat-

fe oock klaerlick ghefchaedt hebben. Maer haer

hebben ghebaet Cardnus benedid:us; centaurium
minus^ChamaedrisjFumaria, ende andere,oftten

hooghlten bitter , ofde verrotheydt kraehtigh te-

ghenftaende. Maer voor eerft Aquamulfa , weicke
wy ghefien hebben dat veele ghekoft heeft in defe

tacye en ftoute koortfe.

Het drie-en-vijftichfte hoofd-ftuck»

jifhoudingh vanjpijfe van eenfierf-
lick^quartana.

DE vierden-daeghfche koortfe , ghelijckfe dick-

vvils begint in 't ^quinoétium autumnale, foo

wor tfe felden weder ontbonden niet als tegens *tbe-

ginfel van de lenghte. O p een andere tijdt, hoe wel
dat fy wel ruft ( *t welck nochtans fomwijlcn ghe-

beurt) foo komtfe lichtelick wederom. Of door
foutevan def^ijfe- Ofomdeslochtsolnfachtigheyt.

Op dewelke fomwijlcn defe fieckte verlenght wort
in 'e



Medicljnfche aenmerhingen. Iji

. -c midden des fomers, eer-fe geheellick ophoudt.

Welckepad iyover-tredende, fo blijftfe wederom
iichtelickdegeheele winter over: noch en wort niec

ghe-eyndicht , voor de toekomftevan devlcyende
jenghte.

Hippocrates heeft defe koortfe wei langh ghö-
ftelt : maer onbeforcht en licht, lib. i. epid; En Cel-
fus des felfs uytleggcr, feyt lib* ^. cap.15. dat de
quartcyn niemant en doot. Soo verftae daef op in-

dien d'Inghewanden gheheel zijn. Ghelijckonder-
i'cheydelick ghenoegh Galenus vermaent com. 5.
iib. I. epid. textu. 4, Want als die gheniflan:in:ieerc

zijn, of anders qualick te pas, foo door de vierden-

daeghfche koorts feer veelen. Of door 'twaeter
tuflchen vel en vleys : of om de onthoudinghe van
allefpijscndranck. Welcke twee dinghen al even
verderflickzijn voor de vierden-daeghfche koortfe-
Maer 't water tuflchen vel en vleys ghelijck'c

voortghebraght wort van een ontfteecken lever;

een verharde milt.-ende van al teveel kouden dranks.
Soo oock de walgingh van de fpijfe van de quetfin-
ghe van 'tbovenfte orificium van de maghe. De
welcke van de koortfe hevigh gheftoten zijnde, zoo
wortweghghenomen't ghevoelenvan alle behoef-
tigheydt : of den honger felfs. De welcke de mage
ont-trocken zijnde , zo begeert een menfche gheen
voedtfel ; noch ghebruyckt 't ghene dat hem gepre-
fenteert wordt, Maerverdrooght zijnde zoo wort
hy verteert van d' ellendighe verwelckingh. Welc-
ke foorte van de doodt, ickdickwils ghefien hebbe
dat de gheene ghefchiet is , die welke de vierden-
daeghfche koorts hebben gehadt : maer aldermeeft
oude luyden j ende meer in een oude, dan in een vcr-
fche koortle.Gelijck oock geobferveertis van Braf-
fatola,cumm,inaph.32.1ib.2. Ja*
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lanusHafius, een mager man ,maerlangh zijnde,

wefcndeeen tijt lang van de koonfe verfleten,isten

laetften foo fwackgheworden: foo dat hy gedwon-
gen wierd' van wegnen de grootheyt vandekoortfe,

oock op fijn goede daghen op 't bedde te blijven

Jegghen ; noch oock nemmermeeronder den bloten

Hemel te wandelen,'twelck nochtans de luydenfeer
vermaektjdie de vierden-daeghlche koortfehebben.

Uyt welcke uytgeputte vermoeytheyt des Lig»

haems , is hy een weynigh daer nae ghevalien in alle

afhoudingh van fpijs. Niet alleenlick op den tijdt

van de koortfe : maer oock op de daghen tufichen

beyden. Op de welcke 't nochtans goetis voorde
ghene, diedfe vierden- daeghfche koortfe hebben

,

datfe een weynich eten , op datfe lichtelick moghen
verdraghen , 't ghene fylangh moeten verdraghen.

Want hoe de fieckte langhfamergaet ^ foo veel te

meer fpijfe behoeft den 'fiecken. Exapb. 7, Üb. i.

De krachten dan vervallende, foo hebben wy ghe-

fren dat defe abftinentie , niet alleenlick defe , -maer

oock anderen , die de vierden-daeghfche koortfe

hadden , ten hooghften doodtiick is gheweefl.

Het vier-en-vijftichfte hoofd-ftuck.

J)e dvpalingh van de natuyr vergoedt Jijnde.

h;
Oe wel dat de ondoorgrondelicke voorfichtig-
heydt van de kloecke nature op alleplaetfen te

voorfchijnkomt: foo fleecktfe nochtans aldermeeft
uyt in die Lichamen : de welcke fygelijck of fy haer
gave vergeten hebbende , van dit ofgeene ]itmaedt
berooft heeft. Welcke dwalinghe fy^ ghelijck offe

daer nae befchaemt is , wederom vergoct metgroo-
tcmildigheydr. Een
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Een Engelfche Vrou, ghebooren zijnde met ar-

men enbeenenfovan malkander ghecrockenfijnde;

[

foo darfe fcheen onbequaem tot eenighenarbeydc,

[zoo heeftfe nochtans van de ghedienftighe nature de
Ibchendigheydt ghekreghen , datfemethaer tongh
fkondt naeyen 5 ende met de felfde den draedt vade-

men. Endemetdes felfsbuygingh alleen een wevers
knoop maken» Met de felfde tonghe fchreef fy feer

fraey ; ende onder anderedingen den naem van mijn
loon PetrusTuIpius, 'c welck ick oock noch huydea
by mybewaere.

Het vijf-en-vijftichfte hoofd-ftuck.

Een onghekoflijcJ^ rvafdem van des

'Menjchen Lühaem.

En Jonghen van vijf Jaren uyt Gelderlant ghe-
, bracht zijnde, cndet' Amfteldam indeWaghe

>hewoogen, vvoegh lyo ponden. Want hy was foo
7^t van Lichaem en dick , dat hy om zij ne lendenen
inder-half elledick was. Maer fijne aers-billen wa-
;en foo dick van vleys foo datfe vierdubbele fchee-
len. In fijne handen en armen hadt d' overvloedige
latuer foo veel krachts gheghevenj foo dat hy my
liet met minder kracht io myn hant floegb 5 al of hy
wintighjaerenout hadt gheweeft.

Het
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Hetfes-en-vijftichfte hoofd-ftuck^

Een Indiaenfchen Satyr.

HOe wel 't buyten de medtcijne is , foo zal ick

nochtans aen dit webbe eenen Indiaenfchen Sa-
tyr aen-weven ; de welcj?:e in onfen tijden uyt An-
gola ghebraght is : ende aen Vred^fck. Hemick^Princt
van Oraengien ghefchoncken, Maer defen Satyr
was viervoetigh : maer van de menfchelicke fpecie

die hy vertoont , wort hy van de Indianen genoemt
Orangh-Outangh : of Bofchman. Wefendefolang
als een kindt van drie Jarenj ende foo dick als een van
fes Jaren,

Hy is niet dick noch dun gheweeft, maer vierkan-

tich, feerbequaem endefnel. De leden waren valt

ineen ghedruckt , ende de mufculen foo fterck : dat
hy alle dinghen doen dorfde, endekonde. Van voo-
ren was hy aller-weghens kael : maer va» achteren

bayrachtig enderouw: 't aenficht geleek een menfcb:

imaer de platte ende kromme neus , een verfchrim-

peltende oud' wijf.

Maer de ooren verfchilden niet met allen van de

menfchelicke forme. Ghelijck oock niet de borft

;

van beyden fijden verciert met een verheven man-
me (want het was van 't wijvelick gheflachtj de

buyck hadt een diepe inwaerts-ftaende navel ende

de leden , foo wel debovenfte , als de benedenfte,

fulcken netten ghelijckeniflemetdenmenfche : zoo

dat ghy nauwelicks een ey ghelijcker een ander ey

ghefien hebt.

Noch den ellen boogh en heefc niet ontbroocken

de vereyfchte commiflura ; noch de handen de ordre

der vingheren, noch den duym de menfchelicke fi-

gure:
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gure ! ofde beenen de kuyten, of den voet *t fteun-
feldeshacs: welke nette en fraeye forma der leden
de oorfaeck is gheweeft , dat hy foo dickwils over

"

ëyndt gingh ; noch en hief met geen meerder-
moeyten opy-als hy verdroegh, de alderfwaerfte
Jaft.

A Is hy drincken zonde greep hy de oor van de kan
met d' eeae handt; d' andere fettende onder den bo-
dem van dekan : daer nawifchte hy fijn lippen af,

niet minder ghefchickt, als ofghy den aldercurieu-

ften Hovelingh ghefienhadt. Welcke felve behen-
digheydt hy óock onderhieldt als hy oock flapen

foudegaen. Want leggende 't hoofd op*toorkuf-
fen ; ende 't Lichaem behoorlick deckendemetde
deecken , bedecktc hy fich felven niet anders,
als of daer den alder-fachtften Menfch gheleghen
hadde.

lac dar meer is, den Coningh van Sambac heefc

certijdts aen Samuëi Blomardt verhaelt, dat defe

Satyrs, bylondcrdeMannenop'teylandt vanBor-
neo, lulcken ftouren moet hebben; ende'fulcken

ftercken t'famen bindtfel dermufculen^ foo datfe

dickwils ghewapende mannen aenghetaft heb-
ben; ick iaetftaendefwacke Vrouwenen Meys-
jens.

Met der wekker begeerte fy loo branden; foo

datfy defelfde dickwils verkracht hebben als fyfe

gherooft hebben. Want fy fijn ten hooghften tot

wellufl gheneghen ,
('twclckhaerghemeyn is met

de geyle Satyrs der ouden) jae fomwijlenfoogeyJ,

dertelen onkuys : zoo dat de Indiaenfchen Vrou-
wen daerom zoo vervaert voor haer fijn als voor de

Duyvel; ende fchouwen de holen daer defeonkuyf-

icheghedierten fchuylen , ghelijck de Peft.

Welcke
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Weicke dinghen altemae] ghelijckfe wacrachtigh

vcrhaelt worden van defcn Satyr. Soo ifler niet

waerfchijnelieker , als dat rot naevolgingh defes

verfiert is gheweeft den Satyr der Ouden. Den
welckenPlinius voor fijn Jelers zullende affchilde-

ren , khrijftexprefle. Dattereen viervoetigh ghe-
diertis, indefchaduwachtighc berghen der India-

nen, feerfnel : meteenMenfchen^^hedaente, tnaer

inet Geyte voeten; ende hayrachtigh over'tghe-
heele lijt_^ hebbende gheen Menfchen manieren;
wefendegaerneindeholen; ende vluchtende voor
de ghemeenfchap der Menfchen, lib.7. cap.^.

Van welke teeckenen hoewel den Satyr van den
heylighen Hieronimus een weynigh verfchilt ; foo

komt het nochtans beyde over een met de verfierin-

ghcn der Poëten, Het was een Menfch, leyt hy
met een krommen neus ; ende met hoornen op *t

voorhooft , 't Jefte van 't Lichaem eyndigende in

Geyten voeten. Weicke itlfde. forme de Poëten uyc
fuUende drucken klaerJicken , noemende Satyrs,

dartel, onkuys, twee-formigh, twee-hoorningh

,

ende fomwijlen de dertele bofch-Goden.
Welke by-naemen der Ouden, indien ghyfe wel

terecht over-weeght, foo fult ghyfiendatfe feker

niet al ghemift en hebben. Want dat dartele Dier
wort noch hedens-daeghsgcvonden op de fchaduw-
aehtighe berghen vanlndien : het wort vermaeckt
met de fchcrpe en rouwe eenfaemheden ^ 't fchout

het ghefeJfchap der Menfchen , noch 't en worde
niet te vergheefe geyl ghenoemt , hayrachtigh ,

viervoetigh, eenMenfcten fpecie hebbende, ende
voorfien met een krommen neus.

Maer den voet desfclfsen heeft gheen klauwen;
noch 't voor-hoofdt Geyten hoornen , noch 't Lic-

; haem
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haeraalderweghcnshayr^ maetalleenlick *thoofr,
defchouderen enden rugh. Ghelijck de reftc gladt
is; foooockdeooren geenfins fcherp. Ghelijck te

onrecht verfiert heeft Horatius : maer waerlick
ghelijck derMenfchen ooren. En ten leftenof daer
enisgeenSatyr in de Werelt : ofindien daer is, loo
fal *t fonder twijflFcl dat dier wefen , *t welck hier

van ons afghebeeldt is»

Wekkers befchrijvinghe mifTchien Piinius ghe-
tracht heeft te doen; maerdathydat minder heeft

konnen doen , foo fijn by avontuyr den naerftigen

Man inde wegh gheweeft de vernuftighe verfierin-

ghender Poëten; foo gheblancket met acnghena-
aenlockinghen: foodatfe ick weet niet wiens finnen

bedrieghen zouden, Ende oock de vreemde volc-

keren zoo verre afgheleghen, foo dat 'tnootfacc-

kelick gheweeft is op een andere Mans fegghen
t' feyl te gaen .* ende liever lichtelick alles toe te

ftaen ; als curieufelick te onderfoeken nae de natu-

re van 't vcrhaelde ding, 't welck van alleMan aen-
ghenomen was.

Aen Wekkers waerheydt als ymandtt wijfïelt,

foo valt hy lichtelick in voetanghelen van lafteringh:

ende verheft de autoriteyt van fijne hiftorie, ver-
fchiilende van de genene opinie. Wekken onghe-
lijck als eertijdts Herodotus ghedaen wierdt , en
heeft de ït\s^ noch niet opgheghetcn ; wefendc aa-
ders een net fchrijver. Soo veel dan daer van in

fulcke groore duyfternifTen ghefchieden konde,
foo heeft Piinius wel de befte aenmerckinghen
uytghelefen ; ende heeft fijn beft ghedaen om
fijnen Satyr vraerachtelick den naekomelinghen
achter te laten. Maer men moft op fijn goetghe-

ruchtacht nemen : noch men mocht niet al te yrye-
lipk
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lick afwijcken van de veroudc meyningh ; noch

oockvan de verfierde fabulen der Poëten. Wek-
ker dicke duyfterniire mifTchien den verklarendcn

opgangh van defen Indiaenfchen Satyr fal verdrij-

ven.

Men kan 't qudijch^aUeman te pas maec*

't Amsterdam,

Gedrukt by lan lacobf^^^BoumaffiBock-

drucker op 'c Water in de Lely onder

deDoorne. Annoi 6 y o.
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